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مقدمة 

نظرية األزمة - قديًما وحديثا 

يعــد هــذا الكتــاب نســخة مفصلــة مــن محاضراتــي عــن أدورنــو التــي ألقيتهــا فــي يونيــو 2012، بعــد 

مــا يقــرب مــن أربعيــن عاًمــا مــن حصولــي علــى شــهادة الدبلومــة فــي علــم االجتمــاع مــن مدرســة 

ــه عــدة محــارضات  ــو، لقــد حضــرت ل ــا" ألدورن فرانكفــورت(1). ال يمكــن أن أدعــى أننــي كنــت "طالًب

ونــدوات، لكنــي لــم أفهــم كثيــًرا ممــا قيــل؛ كان هــذا هــو الوضــع فــي الماضــي وقــد قبلــه الجميــع. 

لكنــي أدركــت الحًقــا فــي أكثــر مــن مناســبة عارضــة كــم فاتنــي نتيجــة لذلــك، وظــل أهــم مــا علــق 

بذهنــي عــن أدورنــو هــو جديتــه العميقــة التــي كان يــؤدي بهــا عملــه- وذلــك علــى النقيــض تماًما من 

الالمبــاالة التــي غالًبــا مــا يتــم بهــا تنــاول العلــوم االجتماعيــة اليــوم بعــد عقــود مــن حرفيــة التنــاول. 

ولحســن الحــظ، لــم يطلــب منــي أحــد تقييمــأ ألعمــال أدورنــو، كمــا أننــي امتنعــت عــن البحــث 

ــيبدو  ــا س ــو م ــو. وه ــه أدورن ــا أغفل ــن م ــه وبي ــّي قول ــب عل ــا يج ــن م ــع بي ــا يجم ــل عم بالتفصي

ــام،  ــع ع ــا ذات طاب ــتكون غالًب ــابه، فس ــه تش ــاك أوج ــت هن ــة. وإذا كان ــن غطرس ــو م ــًال ال يخل عم

ــو  ــراج– وه ــى االنف ــا إل ــا دائًم ــون مآله ــد أن يك ــات الب ــق أن األزم ــي التصدي ــك رفض ــمل ذل ويش

افتــراض بديهــي أظننــي ســوف أجــده لــدى أدورنــو، هــذا الــذي أحــب أن أصفــه بأنــه شــعور 

أمنــي وظيفــي، فنجــد علــى ســبيل المثــال أن "تالكــوت بارســونز" قــد تخلــى عنــه، وال يوجــد 

ــد،   ــوازن الجي ــن الت ــة م ــى حال ــها إل ــاء نفس ــن تلق ــتعود م ــور س ــن أن األم ــا يضم ــو" م ــدى "أدورن ل

1- أود أن أعرب عن شكري لمعهد البحوث االجتماعية ومديره السيد:أكسل هونيث، ودار نشر:زوركامب؛ على دعوتهم والفرصة التي أتاحوها لي لترتيب 
وصياغة أفكاري حول الموضوع، ولقد رتب سيد:ونيا بالتر من المعهد أمر إقامتي ومحاضراتي في فرانكفورت بدقة وبشكل موثوق به؛ كما قامت السيدة: 
إيفا غيلمر  بالتدقيق اللغوي للبحث بخبرة ومهارة عالية، وساعدني طالبي ومساعديي في معهد ماكس بالنك بكولونيا للدراسات المجتمعية كثيرًا في 
تجميع المواد والبيانات وتحضير محاضراتي، وأخص بالذكر: أنينا أسمان وليا األلزاسي ولوقا هافرت ودانيال ميرتنز وفيليب ميرتنز والذين قد بذلوا مجهوًدا 
كبيرًا في إعداد الرسوم البيانية المتعددة التي تفسر وتحلل نظرياتي، كما أنه بدون زمالئي في معهد كولونيا - ينس بيكيرت، رينات ماينتز، فريتز شاربف، 
مارتن هوبنر، أريان ليندرتس، ارمين شيفر وغيرهم – لم يكن ليخطر لي نصف ما توصلت إليه حول هذا الموضوع، لكن بالطبع أنا وحدي من يتحمل 

المسؤولية في حالة أسأت الفهم ألي مما ورد.
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كمــا أنــه لــم يســتطع الوصــول إلــى يقيــن "هولدرليــن " الثابــت إذ يقول:"حيثمــا يوجــد خطــر، ال بــد 

وأن يظهــر المنقــذ"- ممــا يلتقــى مــع مــا أذهــب إليــه، وإن لــم أكــن أدري الســبب، حيــث يبــدو لــي 

أن النظــم االجتماعيــة هشــة وغيــر مســتقرة، وأنــه يمكــن فــي أي لحظــة أن تحــدث مفاجــآت غيــر 

ســارة، أعتقــد أيًضــا أنــه مــن الخطــأ أن نطلــب مــن شــخص يصــف مشــكلة مــا علــى هــذا النحــو أن 

يقــدم حــًال لهــذه المشــكلة  جنبــا إلــى جنــب  مــع تحليالتــه لهــا (٢) .

وأنــا ال أخضــع فــي هــذا الكتــاب لمثــل هــذه اإلمــالءات، حتــى لــو كنــت قــد قدمــت فــي النهايــة 

ــر واقعــي  ــا وإن كان غي ــه  إزائه ــة لألزمــة لمــا قــد يمكــن فعل ــا بشــأن أحــد الجوانــب الجزئي اقتراًح

ــق اآلن،  ــل للتحقي ــى األقــل ليــس لهــا حــل قاب ــاك مشــاكل قــد ال يكــون لهــا حــل، أو عل ــا، فهن تماًم

فــإذا ســألني أحدهــم موبًخــا: مــا هــو الشــئ "اإليجابــي" إًذا فيمــا أقدمــه؟، فأظــن أنهــا ســتكون فرصــة 

جيــدة ألســتند إلــى رد "أدورنــو"، الــذي كان جوابــه ســيكون بــال أدنــى شــك: ومــاذا لــو خــال األمــر مــن 

أي شــئ إيجابــي؟ وإن كانــت صياغتــه ســتكون بــال شــك أفضــل كثيــرًا مــن ذلــك.

ضــوء  فــي  المعاصــرة  الديمقراطيــة  للرأســمالية  والضريبيــة  الماليــة  األزمــة  كتابــي  يعالــج 

ــبعينيات،  ــل الس ــتينيات وأوائ ــر الس ــي أواخ ــرت ف ــي ظه ــة الت ــول األزم ــة ح ــات الفرانكفورتي النظري

أي أثنــاء عصــر "أدورنــو"، وبطبيعــة الحــال فــي ضــوء دراســتي الفرانكفورتيــة أيًضــا، وكانــت 

ــي  ــاد السياس ــي االقتص ــول ف ــات التح ــم لحظ ــاوالت لفه ــرد مح ــا، مج ــتند إليه ــي أس ــات الت النظري

ــتندت  ــاملة اس ــة ش ــة مجتمعي ــة لتنمي ــة تاريخي ــات عملي ــا لحظ ــرب، باعتباره ــد الح ــا بع ــرة م لفت

بشــكل انتقائــي إلــى التقليــد النظــري الماركســي،وكانت التفســيرات التــي نجمــت عــن ذلــك 

متنوعــة وغيــر موحــدة علــى اإلطــالق، وتمــت صياغتهــا فــي كثيــر مــن األحيــان بســطحية، 

ــاب دون  ــن الكت ــف كثيرم ــي مواق ــداث، ف ــار األح ــع مس ــا، م ــن توقعه ــرات ال يمك ــهدت تغيي وش

أن يلحظهــا أحــد، كمــا يجــد أيًضــا كل مــن أعــاد النظــر إليهــا إصــرارًا مســتميتا علــى خالفــات

2- كما يطالب االقتصاديون – فغياب العالج يصلح حجة لعدم سالمة التشخيص، اطلع على ما أطلق عليه في الصحف األلمانية "نزاع االقتصاديين" حول 
أزمة اليورو في صيف عام 2012،  يبرر أحد الموقعين على الخطاب"المشكك في اليورو" الموجه إلى "المواطنين األعزاء" والذي وقّع بعد بضعة أيام على 
دعوة مضادة استجابة للغضب الشعبي الظاهر، برره في مقالة ظهرت في صحيفة بريطانية كما يلي: "اعتقد أنه على االقتصاديين واجب التوصل إلى 

اقتراحات بناءة، فلو كنت رجل إطفاء محترف، فلن يقبل منك أحد مجرد الصراخ وسط لهيب الحرائق" في نسخة الجارديان اإللكترونية بتاريخ 15 يوليو.
(http//:www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/15/europe-economists-letters-nationalautonomy)

االستدعاء األخير كان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لكن هناك حرائق، ال يمكن إخمادها نهائيًا أو ال يمكن إخمادها على الفور.
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صغيــرة داخــل األســرة النظريــة، تبــدو اليــوم  مبتــورة  أو غيــر مفهومــة تماًمــا، وبالتالــي قــد يكــون ذلك 

ســبًبافي عــدم تناولنــا لموضــوع الحكــم علــى  أيهــا كان أقــرب إلــى الصــواب أو الخطــأ. .

كمــا يظهــر مــن المحــاوالت النظريــة خــالل الســنوات الفرانكفورتيــة أنــه ال يمكــن تجاهــل المعــارف 

ــا. ومــع ذلــك، ولهــذا الســبب نفســه يمكــن   معالجــة األحــداث  العلميــة االجتماعيــة المرتبطــة زمنًي

ــط  ــس فق ــي الســبعينيات، لي ــة "الرأســمالية المتأخــرة" ف ــات أزم ــا بنظري ــن خــالل ربطه ــة م الجاري

ــا  ألننــا أصبحنــا اآلن نــدرك أن النظــام االقتصــادي واالجتماعــي للديمقراطيــات الغنيــة مــا يــزال نظاًم

رأســمالًيا، ومــن ثــم ال يمكــن فهمــه إالباالســتعانة بنظريــة الرأســمالية، ولكــن إذا ألقينــا نظــرة للــوراء 

ــا أو  ــزال أمــرًا بدهًي ــه كان ال ي ــه، ألن ــم نكــن نســتطيع إدراكــه فــي حين ــا ل ــا م ــدرك أيًض يمكــن أن ن

ــق مشــاريع سياســية،  ــي طري ــه وقــف ف ــه، ألن ــد أن ندرك ــم نكــن نري ــا ل ــه، أو ألنن ــا من ــرًا مفروًغ أم

وفــى الحقيقــة علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة كلهــا لالســتيعاب النظــري، لــم نــر شــيًئا مهًمــا، ولــم 

يحــدث شــيئ توقعنــاه، وقــد يخــدم ذلــك عموًمــا التذكيــر بــأن المجتمــع يقــف علــى أعتــاب مســتقبل 

منفتــح، وأنــه ال يمكــن التنبــؤ بوقائــع التاريــخ- وهــي الحقيقــة التــي لــم تظهرهــا العلــوم االجتماعيــة 

الحديثــة بعــد(3).

مــن ناحيــة أخــرى، ال يــزال باإلمــكان إعــادة التعــرف علــى بعــض األمــور التــي ســبق التعــرف عليهــا 

فــي الماضــى وطواهــا النســيان علــى الرغــم مــن التغيــرات التــى حدثــت ،لذلــك كلمــا قــل االعتمــاد 

علــى وجهــة نظــر ثابتــة للعالــم ال تتغيــر، اســتطاعت أي صيغــة اجتماعيــة متوافقــة مــع نفســها أن 

تظهــر وتمتــد عبــر عقــود مــن الزمــن، إذا مــا تناولناهــا بوصفهــا عمليــة تنمويــة تعمــل علــى تماســك 

الهيــاكل المتغيــرة عبــر الزمــن ويمكننــا فهــم منطقهــا بأثــر رجعــي، حتــى إن لــم تخــدم عمليــة التنبــؤ.

فــي  المشــكلة  هــذه  الحاليــة  للرأســمالية  والضريبيــة  الماليــة  لألزمــة  تحليالتــي  تتنــاول 

اســتمراريتها، وباعتبارهــا لحظــة فــي عمليــة تنميــة مجتمعيــة شــاملة، تــم التأريــخ لبدايتهــا 

الرأســمالية لنظــام  حــل  بأنهاعمليــة  اليــوم  منظــور  مــن  وأصفهــا  الســتينيات،  أواخــر  فــي 

االجتماع  علم  باللوم   نلقى  أن  يمكننا  ال  ذلك  مع  للخارج،  هكذا  نفسها  وتقدم  القوانين  إلى  تستند  علوًما  نفسها  تعتبر  العلوم  هذه  كانت  طالما   -3
الفرانكفورتي .
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الديمقراطيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب(4)،  وتتصــل مســاهمتي فــي فهــم هــذا النظام-كمــا قلــت- 

بمحاولــة نظريــة أخــذت علــى عاتقهــا تفســير مــا بــدأ يتضــح فــي هــذا الوقــت، باالعتمــاد علــى تقاليــد 

ــاك عــدة بحــوث أنتجهــا  ــة الماركســية بشــكل خــاص، ومــن بيــن هــذه النظريــات كانــت هن النظري

معهــد البحــوث االجتماعيــة الــذي تولــى "أدورنــو" رئاســته الحًقــا، والتــي لــم يشــترك فيهــا "أدورنــو" 

بشــكل مباشــر، ولعــل مــن ســمات نظريــة األزمــة للمدرســة "الفرانكفورتيــة" افتــراض إرشــادي لوجــود 

عالقــة توتــر مبدئيــة بيــن الحيــاة االجتماعيــة مــن جهــة، و اقتصــاد ســيطرت عليــه ســطوة  إدارة رأس 

المــال ونمــوه مــن جهــة أخــرى –وانتقلــت عالقــة التوتــر هــذه للنظــام الرأســمالي الديمقراطــي بطــرق 

متنوعــة، ومتطــورة تاريخًيــا مــن خــالل سياســة دوليــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب .

إن المؤسســات االجتماعيــة، ال ســيما تلــك ذات الطابــع االقتصــادي السياســي، تبــدو كمــا لــو كانــت 

ــم  ــذري، ونظ ــكل ج ــا بش ــارض فعلي ــات تتع ــن توجه ــا، بي ــدل دوًم ــرة للج ــة، ومثي ــوهات مؤقت تش

ــة  ــي حال ــا تكــون ف ــادًرا م ــب ون ــي مــن عــدم اســتقرار رهي ــع نفســها، وتعان ــة متناقضــة م اجتماعي

تــوازن. لقــد تــم النظــر إلــى اقتصــاد المجتمــع أخيــرًا، فــي تقليــد االقتصــاد السياســي، باعتبــاره نظامــا 

يتــم توجيهــه اجتماعًيــا، وليــس تقنيــا وال خاضعــا لقانــون الطبيعــة، فهــو نظــام يتكــون مــن تفاعــالت 

المحافظــة علــى الســلطة بيــن أحــزاب تختلــف مصالحهــا ومواردهــا.

وحيــث إننــي أســتند إلــى نظريــات الســبعينيات وأحــاول تحديثهــا فــي ضــوء أربعــة عقــود 

ــة  ــمالية الديمقراطي ــة للرأس ــة الحالي ــع األزم ــل م ــي  أتعام ــمالي ، فإنن ــور الرأس ــة التط ــن مرحل م

تنمــوي (شــتريك2010)،وهذه  يتجــزأ فــي تسلســل  باعتبارهــا جــزءا ال  مــن منظــور دينامــي، 

ــزيئ  ــامع الج ــم االجت ــيولوجي" أي عل ــم "املايكرو سوس ــاول عل ــل تن ــن أج ــة م ــق المتاح ــى الطري ه

ــتاذا  ــامع وأس ــامل اجت ــي ع ــادي -بوصف ــا العتق ــيايس وفًق ــاد الس ــر. أو االقتص ــامع املصغ ــم االجت أو عل

للعلــوم السياســية- ومــن خــالل مــا اســتقيته مــن الدراســات يف مختلــف املجــاالت االجتامعيــة 

ــا ــول عــىل الحــاالت وإمن ــة فلســت أع ــوم االجتامعي ــق  بالعل ــام يتعل ــا في ــدى ســنوات(5)،. أم عــىل م

4-هو أمر متعسف ال مفر منه على كل حال حيث نضع بداية لعملية ما، ألن التاريخ مترابط دائًما وكل شيء يسبقه تاريخ قبله، ومع ذلك، هناك فصول 
ولحظات تكوينية، وأصبح يُنظرحاليًا إلى سبعينيات القرن العشرين باعتبارها نهاية حقبة وبداية أخرى ذات معالم واضحة، وهو محل إجماع ليس لدي ما 

ينقضه.

شتريك  انظر  تنموية  عملية  باعتبارها  الرأسمالية  لتحليل   .(2009b (شتريك  السبعينيات  منذ  األلماني  السياسي  االقتصاد  تحرير  حول  دراستي  انظر   -5
.(2011c)
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املسارات - أو الحاالت فقط يف سياق املسارات.

ــاء  ــا يف فض ــة بذاته ــدة قامئ ــوًرا فري ــا أم ــداث باعتباره ــاكل أو األح ــج الهي ــي تعال ــات الت إن النظري

ــل  ــام أن كل فع ــا، ك ــة متاًم ــالت خاطئ ــا إىل تحلي ــن أن تقودن ــات ميك ــامالت والصف ــن االحت ــت م ثاب

اجتامعــي يقــع يف مرحلــة زمنيــة معينــة، ويتطــور مــع مــرور الزمــن حتــى يصبــح يف النهايــة انعكاًســا 

لهــذه املرحلــة وشــبيها لهــا ، فــام نــراه اليــوم ال ميكننــا فهمــه إال إذا عرفنــا كيــف كان يبــدو باألمــس 

ومــا هــو املســار الــذي كان يســري فيــه، فــكل مــا هــو موجــود خاضــع ملســرية تطوروتنميــة مســتمرة، 

وهــي -كــام ســيتضح لنــا- أحــد املوضوعــات التــي تتناولهــا بشــكل رئيــس الرســوم املســارية املتعــددة 

وأســاليب الــرسد التاريخيــة املســتخدمة يف األجــزاء الثالثــة الرئيســة مــن هــذا الكتــاب.

فالحقيقــة البديهيــة أن كل يشء يســتغرق مســاحة زمنيــة لحدوثــه ،ليســت هــى كل ىشء، لكــن مــن 

املهــم أيًضــا إدراك لحظــة حــدوث الــيشء وموقعــه عــىل مســتوى الزمــان واملــكان، فالســياق االجتامعــي 

الــذي يتشــكل بفعــل عنــرصى الزمــان واملــكان  ال يقــل أهميــة أبــًدا عــن الزمــن بالنســبة للمجتمــع، 

وليــس الزمــن املتتابــع فقــط هــو مــا يعتــد بــه(6)، وإمنــا أيًضــا كل ماهــو تاريخــى. فالعلــوم االجتامعيــة 

تتحــول إىل هــذا النمــوذج، عندمــا نراهــا عــرب مــؤرش الزمــان واملــكان.

إن األزمــة التــي نحــن بصــدد مناقشــتها هنــا هــي إحــدى أزمــات الرأســاملية يف ســياق الدميقراطيــات 

الغنيــة يف العــامل الغــريب، تلــك األزمــة التــي  تشــكلت عقــب تجــارب االنهيــار الكبــري، وإعــادة تأســيس 

نظــم الرأســاملية والدميقراطيــة الليرباليــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، وانهيــار نظــام مــا بعــد الحــرب 

يف الســبعينيات، ونشــوء "أزمــات النفــط" وحــدوث التضخــم... إلــخ. وقــد امتــدت تأثــريات تلــك األزمــة  

ونتائجهــا إىل مجتمعــات أخــرى، يف الحــارض واملســتقبل، والتــي تحــددت وفقــا لظــرف تاريخــى ميكــن 

رشحــه مــن خــالل بحــوث تجريبيــة، وقــد يســاعدنا مــا نعرفه عــن األزمات بشــكل عــام - سياســية كانت 

أم اقتصادية،عــىل رشح تلــك الظــروف واملالبســات  لكــن دون أن نغفــل الطابــع الخاص لألزمــة، والذي مل 

نشــهده مــن قبــل، والــذى يضفى عليها شــيئا مــن الخصوصية، هــذا الطابع الــذى يتعني علينا  اســتنتاجه 

6- كما هو الحال في مفهوم التبعية للمسار (بيرسون 2000؛ 2004).
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بتفسري سياقه الزماين واملكاين. 

كــام ســرنى الحًقــا، يتضــح الدوراملهــم لعامــل الزمــن عنــد النظــر إىل األزمــة املاليــة والرضيبيــة الحالية 

مــن أكــرث مــن ناحيــة؛ إذ تــربز كثــري مــن دراســات العلــوم االجتامعية للســياق التاريخــى أهميــة الفروق 

امللحوظــة بــني مجتمعــات الرأســاملية الدميقراطيــة التــي تطبقهــا حكومــة وطنيــة، كــام عرضهامرجــع 

"تنويعــات الرأســاملية""Capitalism-of-Varieties"(هول وسوســكيس  2001) مــن خــالل خصائــص 

تصنيفيةلـــ "منــاذج" رأســاملية مختلفة(7)،فــإذا تعاملنــا مــع األزمــة بوصفهــا مرحلــة وســطى يف سلســلة 

منــو طويلــة األجــل، ســيبدو أن أوجــه التشــابه والتفاعــالت بــني الــدول الرأســاملية تتفــوق بشــكل كبــري 

عــىل االختالفــات املؤسســية واالقتصاديــة،إن الديناميــات الكامنــة، مــع تعديــالت محليــة، هــي نفســها، 

حتــى بالنســبة للبلــدان التــي تختلــف عــن بعضهــا بعًضــا، مثــل الســويد والواليــات املتحــدة. وعندمــا 

ننظــر عــرب الزمــن يتضــح بشــكل مميــز الــدور القيــادي الــذي تلعبــة الواليــات املتحــدة، أكــرب وأعظــم 

ــامل  ــمت مع ــي رس ــورات الت ــع التط ــت جمي ــا خرج ــاملية، فمنه ــدان الرأس ــع البل ــني جمي ــاملية ب رأس

ــات الرأســاملية: إنهــاء نظــام بريتــون وودز والتضخــم،  ــة الدميقراطي ــق التــى تتحــرك فيهــا قافل الطري

ــل  ــادة متوي ــة، وزي ــات الرضيبي ــب والتخفيض ــة الرضائ ــن خــالل مقاوم ــة م ــز يف امليزاني ــور العج وظه

ــن  ــة الخاصــة كجــزء م ــر األســواق املالي ــة، موجــة تعزيزالتســعينيات، و تحري ــون ألنشــطة الدول الدي

سياســة خصخصــة وظائــف الدولــة، وبطبيعــة الحــال، األزمــة املاليــة والرضيبيــة يف عــام 2008. كذلــك 

فــإن العالقــات واآلليــات الســببية التــي تهــم علــامء االجتــامع ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالزمــن وإذا مــا 

تعلــق األمــر بتغــري املؤسســات االجتامعيــة أو مجتمعــات بأرسهــا فــإن هــذا لــن يحــدث  إال عــرب فــرتة 

زمنيــة أطــول.

ونحــن منيــل إىل ضغــط  املــدة الطويلــة  التــي تحتاجهــا املســببات االجتامعيةإلنتــاج اآلثــار 

االجتامعيــة، إذ كان مــن املبكــر جــًدا أن نســأل عــن صحــة إحــدى النظريــات حــول التغيــري أو 

ــات  ــن إثب ــن م ــل أن تتمك ــا قب ــر أن ندحضه ــن الخط ــه، فم ــن عدم ــي م ــن االجتامع ــة التكوي نهاي

ــات والتســعينيات  ــارن للثامنيني ــم السياســة املق ــة يف عل ــك أدب العومل ــال عــىل ذل نفســها، وخــري مث

والــذي خُلص-عــىل أســاس املالحظــات التجريبيــة آنــذاك- إىل اســتنتاج مفــاده : أنــه ليــس مــن 

املتوقــع نشــأة آثــار ســلبية ناجمــة عــن تــاليش الخطــوط الفاصلــة بــني االقتصاديــات الوطنيــة 

.(2011B ،2009B) انظر شتريك ،"Capitalism-of-Varieties" 7- لنقد  أفكار
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عــىل دولــة الرفاهيــة االجتامعيــة، واليــوم نعــرف أن األمــور مل تســتغرق ســوى فــرتة أطــول - وأنــه كان 

مــن الخطــأ أن نفــرتض أن مثــل هــذه الهيــاكل الخاملــة والراســخة مثــل دولــة الرفاهيــة األوروبيــة ميكــن 

ــل االقتصــادي أو أنهــا ميكــن أن تدخــل تحــت تصنيــف  أن تختفــي بعــد بضعــة ســنوات مــن التدوي

مختلــف.

ــم   ــن ث ــني 2005)، وم ــرتيك وثيل ــى (س ــكل تدريج ــا بش ــه غالب ــرتض حدوث ــيس يف ــري املؤس إن التغ

ميكنناوصفــه بالهامــيش لفــرتة طويلــة، حتــى لــو تحــول نتيجــة لذلــك إىل جوهــر املســألة فأصبــح يحــدد 

ديناميــات تطورهــا(8).

وإىل جانــب الفــرتة الزمنيــة  والطبيعــة التدريجيــة للتغيــري املؤســيس واالجتامعــي – لكــن كــم تبلــغ 

هــذه املــدة؟ - تصطــدم التطــورات االجتامعيــة دوًمــا باملســببات املتعارضــة التــي تــؤدي إىل إبطائهــا، أو 

تغيــري اتجاههــا، أو تعديــل مســارها، أو إيقافهــا(9). إذ تراقب املجتمعــات االتجاهات الحية بهــا، وتتفاعل 

معهــا ،لتظهــر أثنــاء ذلــك حالــة مــن الــرثاء االبتــكاري يتعــدى مخيلــة علــامء االجتــامع، وكذلــك مخيلــة 

هــؤالء الذيــن تعرفــوا عــىل التيــارات واالتجاهــات الكامنــة واملثــرية للجــدل يف املجتمــع بشــكل صحيــح، 

إن أزمــة الرأســاملية املتأخــرة يف الســبعينيات البــد أن تلفــت أيًضــا أنظــار هــؤالء الذيــن ليــس لديهــم 

مصلحــة يف أن تنهــار الرأســاملية املتأخــرة أو أن تدمــر نفســها بنفســها، كــام أنهــم قــد شــعروا بالتوتــرات 

التــي تــم تشــخيصها مــن قبــل نظريــة األزمة بشــكل ســليم عــىل أية حــال، ومن ثــم تفاعلــوا معها،وتبدو 

هــذه التفاعــالت مــن منظــور اليــوم محاولــة ناجحــة ومتوســطة األجل–لكنهــا متتــد إىل مــا ال يقــل مــن 

أربعــة عقــود –مــن أجــل رشاء الوقــت باملــال، وتعبــري "رشاء الوقــت" ترجمــة حرفيــة للتعبــري اإلنجليزي:

المتواجدة في نظام تحديد األجور بين الشركات في  الثغرات األولية  العمل، حيث فُسرت  "النموذج األلماني" لعالقات  انظر فيما كُتب حول تحول   -8
الثمانينيات باعتبارها التكيف المرن على ظروف متغيرة بهدف الحفاظ على النظام، وعندما تقدمت عملية الذوبان بعد ذلك، بدأت تتحقق اإلشارة إلى أن 
هذه العملية ال تعدو أن تكون "ازدواجا" للنظام بحيث يظل النظام القديم على حاله، حتى لو فقد طابعه العالمي (بالير وثيلين 2010). وكلماازداد تآكل 
حافة النظام في جوهره مع وجود اتجاه نمو ثابت، مهما كان بطيئًا وتدريجيًا، توجب في لحظة ما أيًضا التخلي عن هذا التفسير ووصف العملية بما كان 

.(2009B هاسل 1999؛ شتريك) معروفًا منذ البداية: عملية تحرير لمجال اجتماعي موجه إلى اآلن من قبل السياسة بدالً من قوى السوق

9- يعد مفهوم "السبب المتعارض" مفهوًما مركزيًا للنظرية الماركسية إلحدى الحاالت التيارية لمعدالت الربح (ماركس 1966 [1894]، 242 وما يليها). 
وبالتالي فإن "القانون" ليس حتميًا، ألنه يوفر إمكانية إعاقة التيار – المقبول كشكل حقيقي وفعال – لحالة معدالت الربح عبر التطورات المتعارضة، ومن 
شأن هذه التطورات أن تبدو كتأثير لمسبب ما– حتي الخاص بـ "الحالة التيارية"،والذي ال يمكن مالحظته من الناحية التجريبية ألن تطوره متعارض أيًضا، 
وبالنسبة لبوالني فإن العنصر الفكري للمسبب المتعارض أمر أساسي عندمايتحدث عن "رد فعل" المجتمع ضد توسع األسواق وامتدادها إلى "البضاعة 

الوهمية" للتربة والعمل ورأس المال (بوالني 1957 [1944]، الفصل 11).
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ــة  buyingTime- وهــو مــا يعنــي إىل حــد كبريتأجيــل حــدث عــىل وشــك الوقــوع، مــن أجــل محاول

منعــه،وال يتعــني يف ذلــك اســتخدام املــال، لكــن أصبــح يف هــذه الحالــة بالطبــع، وعــىل نطــاق واســع: 

عــن طريــق اســتخدام املــال - الوســيلة األكــرث غموضــا يف الحداثــة الرأســاملية –مــن أجــل نــزع فتيــل 

ــن  ــق الدي ــن طري ــم ع ــم، ث ــرب التضخ ــة ع ــتقرار، يف البداي ــدد االس ــة ته ــة محتمل ــات اجتامعي رصاع

ــون  ــق رشاء دي ــوم- عــن طري ــة الخاصــة وأخــريًا -الي ــرب التوســع يف األســواق االئتامني ــم ع ــي، ث الوطن

ــة. ــة والبنــوك مــن قبــل البنــوك املركزي الدول

وكــام ســوف أعــرض الحًقــا، يرتبــط تأخــري واســتمرار أزمــة الرأســاملية الدميقراطيــة لســنوات مــا بعــد 

الحــرب نتيجــة رشاء الوقــت ارتباًطــا وثيًقــا بتلــك العمليــة العرصيــة للتطــور الرأســاميل، والتــي نســميها 

"  الرأســاملية املاليــة" (كريبــرن، 2011).

ــة  ــا عملي ــة بوصفه ــا النظــر إىل تطــور األزمــة الحالي ــي بشــكل شــامل مُيكنن ــا اإلطــار الزمن إذا اخرتن

ثوريــة(10)، وإذا نظرنــا إىل الــوراء ويف إطــار تسلســل تنمــوي طويــل يتبــني مــا قــد يتــم اســتبعاده عــىل 

املــدى القصــري دامئًــا مثــل حــدوث انفراجــة لألزمــة - وبالتــايل مثــًال تفنيــد الصيغــة الحاليــة مــن نظريــة 

األزمــة - باعتبارهــا تغــريا  ملظهــر الرصاعــات الكامنــة والعجــز عــن االندمــاج، والتــي تعيــد إنتاجهامــن 

وقــت آلخــر، أمــا الحلــول، أو مــا ميكــن أن نعــده كذلــك، ال تتطلــب ســوى أكــرث مــن عقــد مــن الزمــان، 

لتتحــول إىل مشــاكل، أو باألحــرى إىل مشــكلة قدميــة يف ثــوب جديــد، لقــد أصبحــت جميــع االنتصــارات 

عــىل األزمــة عاجــال أم آجــال مقدمــة ألزمــة جديــدة مــن خــالل تقلبــات معقــدة وغــري متوقعــة تــؤدي 

إىل نســيان أن جميــع التدابــري الهادفــة لتحقيــق االســتقرار قــد ال تكــون ســوى حلــول مؤقتــة، طاملــا 

ــز عــام 1984، لوكســمبورغ  ــزاع األرض" مــن قبــل الســوق (لوت أن التقــدم يف التطــور الرأســاميل - "انت

1913) – يصطــدم مــع منطــق العــامل االجتامعــي املعــاش.

املحــارضات  انشــغال  الســارة عــن فــرتة دراســتي يف فرانكفــورت  مــن ضمــن ذكريــايت غــري 

ــذا  ــاعدتها، ه ــه مبس ــني بحث ــا يتع ــًال مب ــج" وقلي ــريًا بـــ "املناه ــغاالً كب ــي، انش ــا لرؤيت ــدوات، وفًق والن

 ‘Mills Wright .C النــوع مــن االســتمرارية الدنيويــة التــي ميكــن أن نجدهــا يف كتــاب مثــل

Elite Power لــيس رايــت ميلــز (ميلــز 1956)، وهــو كثــريًا مــا كان يفوتنــي باعتبــاري "طالــب 

10- إلحياء مفهوم التغيير الجدلي في نظرية المؤسسات الحديثة، انظر جرايف (2006) وكذلك جرايف واليتين (2004).
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فرانكفــوريت". ورسعــان مــا تنتابنــي حالــة مــن امللــل تجــاه علــم االجتــامع منــزوع القصــص أو اللمســات 

املحليــة أو الخــايل مــن مســاحة للغرابــة وعبــث الحيــاة السياســة واالجتامعيــة.

وعــىل الرغــم مــن أننــي أســافر بحقائــب خفيفــة نظرًيــا لهــذا الســبب تحديــًدا، فمــن ناحيــة أخــرى 

ــة – يتطلــب  ــات الرأســاملية الغني ــة يف الدميقراطي ــة والرضيبي مــن الواضــح أن موضوعي-األزمــة املالي

جدًيــا ربطــه عنــد تناولــه بتقليــد االقتصــاد الســيايس.

إن تطبيــق نظريــة الدميقراطيــة لعلــوم السياســة واألزمــات يف "املايكرو سوســيولوجي" دون اتصــال 

بالناحيــة االقتصاديــة والنشــاط الســيايس واالجتامعــي يجــب أن يبــدو تنــاوالً جانبًيــا، كــام هــو الحــال 

ــاميل  ــي الرأس ــكلها التنظيم ــل ش ــي تتجاه ــع الت ــة واملجتم ــاد يف السياس ــم االقتص ــع مفاهي ــع جمي م

الحــايل. 

إذ ليــس مــن املمكــن فهــم السياســة واملؤسســات السياســية بعــد مــا حــدث منــذ عــام 2008 دون 

ربطهــا باألســواق واملصالــح االقتصاديــة فضــًال عــن الهيــاكل الطبقيــة والرصاعــات الناتجــة عنهــا ،لكنــي 

مل أطــرح الســؤال عــام هــو "ماركــيس" أو حــدوده وال عــن "املاركســية الجديــدة" كذلــك، فهو ســؤال كان 

يبــدو يل رتيًبــا متاًمــا ومل أنشــغل بــه أبــًدا. ويدخــل يف نتائــج التطــور التاريخــي،  بالطبــع أنــه مل يعــد مــن 

املمكــن اآلن تحديــد النقطــة التــي بــدأت عندهــا املاركســية، أو تلــك التــي تنتهــى عندهــا الالماركســية، 

يف إطــار الجهــود املبذولــة مــن أجــل تفســري األحــداث الجاريــة. عــىل أيــة حــال، فــإن العلــوم االجتامعية 

الحديثــة، خصوصــا مــا يهتــم منهــا باملجتمعــات الكليــة وتطورهــا، ال تقنــع أبــًدا إال باللجــوء إىل عنــارص 

مركزيــة يف النظريــات "املاركســية"–لكنها تــرى نفســها معارضــة لهــا(11)، بيــد أنهــا عــىل قناعــة بأنــه ال 

ميكــن فهــم التطورالحــاىل للمجتمعــات املعــارصة الحديثــة دون اللجــوء لبعــض املصطلحــات الرئيســة 

ــع  ــدور الداف ــح ال ــام أصب ــع كذلك،كل ــون الوض ــا يك ــا م ــو تقريبًيا–ودامئً ــس ول ــود إىل مارك ــى تع الت

11- يسري ذلك بطبيعة الحال، بل وعلى وجه الخصوص،على شخص مثل ماكس فيبر، الذي لم يهتم طوال حياته - ربما عن حكمة –بالدخول في مناقشة 
"الماركسية"  عناصر  االجتماعية من  العلوم  تنقية جوهر تخصصات  تم  أن  ألمانيا  عنه،بالتالي، حدث في  يقتبس  أن  أو حتى  ماركس  أفكار  مفتوحة مع 
  بشكل صارم ال مثيل لهأو قد طلقتها تماًما بشكل أكثر حدةمن البلدان التي تعتبر منبع الرأسمالية، الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى، حيث 
أصبحت مصطلحات مثل "الرأسمالية" أو"الطبقة" تنتمي إلى اللغة العامية للعلوم االجتماعية، فقط في األعمال الكبرى المعروفة آنذاك لـ "نظريةالتحديث" 
التأسيس  في  دائًما  الحال  كان  فيها كيف  نرى  أن  يمكن   - أوكير وآخرون(1960)   ([1960]  1990) مثلروستو   - والستينيات  الخمسينسات  في  األمريكية 
األكاديمي السياسي لقوة الرأسمالية العالمية في ذلك الوقت في اللجوء إلى المفاهيم األساسية لالقتصاد السياسي التي دائًما ما تفهم بشكل مصيب أو 

خاطيء.
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القتصاد السوق الرأساميل الذي يتوغل بشكل مستمر يف املجتمع العاملي الناشئ.

تتمــدد تأمــالت األزمــة الرأســاملية الدميقراطيــة بعيــًدا عــن عمــد، إذ أن الصــورة التــي تظهرهــا قــد 

رســمت بفرشــاة عريضــة عــىل لوحــة أكرب،وبينــام يقــع الســياق والتسلســل يف املركــز، فــإن األحــداث 

تقــع عــىل الهامــش، وتزيــح أوجــه التشــابه العامــة الفــروق الدقيقــة، وتنــال العالقــات بــني الحــاالت 

واملجــاالت مزيــًدا مــن االنتبــاه أكــرث منهــا نفســها؛ فالتجميــع والتوليــف يتقدمــان عــىل التحليــل؛ ومــع 

ــا  ــا أبعاده ــد، حجــة له ــني التخصصــات بشــكل متزاي ــة ب ــم تجاهــل الحدودالفاصل ــح يت ــت أصب الوق

الكثــرية واملتعــددة: ابتــداًء مــن موجــة اإلرضابــات يف أواخــر الســتينيات وحتــى إدخــال اليــورو، مــن 

نهايــة التضخــم يف بدايــة الثامنينيــات وحتــى االزديــاد املتســارع يف عــدم املســاواة يف الدخــل يف نهايــة 

هــذا القــرن، مــن سياســات االحتــواء يف عــرص شــيوعية اليــوروو حتــى األزمــات املاليــة الحاليــة يف دول 

البحــر املتوســط وأمــور أخــرى كثــرية، رمبــا ال يســتطيع كل يشء الصمــود أمــام البحــث املتخصص،هــذه 

ــق مــن أن  ــي بطبيعــة الحــال واث ــة، لكن هــي مغامــريت ومغامــرة أي عــرض إجــاميل لألحــداث الجاري

الشــئ الغالــب ســيكون لديــه يف النهايــة وجــود خــاص.

يتبــع هيــكل الكتــاب مــن حيــث موضوعــات أجزائه الرئيســة موضوعــات املحــارضات الثالثــة، ليتفرع 

ــذي متــت  ــايب ال ــرد رمبــا يف نــص كت ــة.مل ت ــات مفاجئ ــا متوالي عنهــا بعــض التداخــالت الخاصــة وأحياًن

صياغتــه بشــكل منهجــي، ورمبــاكان لنــص كهــذا نصيــب مــن القــراءة وإن كان محــدوًدا، إن الحقائــق 

ــا يقــع يف  ــل منه ــب، والقلي ــة يف الغال ــح، معروف ــة مــن أجــل التوضي ــي اســتخدمه كأدل ــات الت والبيان

نطــاق األدب املتخصــص؛إن مســاهمتي -إن وجــدت- تقــوم عــىل دمــج هــذه البيانات يف ســياق تاريخي 

ونظــري أكرب،وقــد أكملــت كل محــارضة مــن املحــارضات الثالثــة وفصلتهــا بأكــرث مــام  ما ميكــن أن يلقى 

يف حــدود ســاعة واحــدة بهــدف التوضيــح والتفصيــل، وقــد لجــأت كثــريًا ألســلوب الحــوايش أو الهوامــش 

ــا  ــح فيه ــي يتض ــز" الت ــورك تامي ــن تقارير"نيوي ــاس م ــل االقتب ــن أج ــق النص–غالًبام ــع تدف يك ال أقط

عــدم اإلكــرتاث بالبحــث والتدقيــق أولنقــل موضوعــات غريبــة ومدهشــة تجعلنــا نشــك فيــام إذا كان 
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ينبغــي أن نضحــك أو أن نبــيك عــىل مــا يبــدو حالًيــا أمــرًا طبيعًيــا، كــام أننــي أحيانــا أســتعني بالحــوايش 

ــا لــيك ال اضطــر أن أفــرد مســاحة رســمية كاملــة لتكهنــات أكــرث جــرأة ورمبــا ذلــك تحديــًدا هــو  أيًض

ســبب إطالتهــا.

ينقســم كتــاب "الوقــت املشــرتى"،كام ذكــرت،إىل ثالثــة فصــول، يبــدأ الفصــل األول بعــرض موجــز، 

ــا مســهبا للعالقــة بــني األزمــة املاليــة والرضيبيــة وأزمــة النمــو، وكيــف تطــرح  رسعــان ماأصبــح عرًض

ــات بنجــاح،  ــن كل محــاوالت إدارة األزم ــى اآلن م ــدة وتخــرج حت ــازا جدي ــا ألغ ــا السياســة دامئً عليه

بعــد ذلــك أتطــرق إىل نظريــات الســبعينيات الخاصةبـــ "أزمةالرشعيــة" التــي تعــاين منهــا "الرأســاملية 

ــة  ــك التطــورات االجتامعي ــرض ِلتل ــري مســتعدة بشــكل ُم ــدو غ ــاذا تب ــم مل املتأخــرة" وأحــاول أن أفه

التــى بــدا أنهــا تدحــض بدهياتهــا يف العقــود املقبلــة، يدخــل يف هــذه التطــورات عــىل وجــه الخصــوص 

التحــول املمتــد مــن الرأســاملية االجتامعيــة يف فــرتة مابعــد الحــرب إىل النيوليرباليــة مــن أوائــل القــرن 

ــم تشــخيصها  ــي ت ــة الت ــا األزم ــف تطــورت فعلًي ــع كي ــك، أتتب ــىل ذل ــالوة ع ــن، وع ــادى والعرشي الح

ــا  ــى اســتقرت يف صيغته ــدة مــع مــرور الوقــت حت ــا أشــكاال جدي ــى أخــذت دامئً يف الســبعينيات والت

ــة يف عــام 2008. الحالي

ويتنــاول الفصــل الثــاين مــن الكتــاب بالتحديــد أزمــة الديــون الســيادية وأســبابها وعواقبهــا؛ إذ يبــدأ 

بنقــد نظريــات "االقتصــاد املؤسســايت" التــي أصبحــت رائجــة والتــي تعزوالزيــادة يف الديــن الحكومــي 

ــأن الديــن الوطنــي املتنامــي  ــادة جرعــة الدميقراطيــة وتعلــل ذلــك ب منــذ الســبعينيات إىل وجــود زي

ــاملية  ــويل 1967) للرأس ــداد" (أجن ــربايل أو "ارت ــول النيولي ــة التح ــاره لحظ ــه واعتب ــا بربط ــح فعلًي يتض

الدميقراطيــة التــي نشــأت بعدعــام 1945، إن هــذا التطور،هكــذا أزعــم، قــام بتحديــث "أزمــة الدولــة 

الرضيبيــة" تلــك التــي دار الحديــث حولهــا يف فــرتة الحــرب العامليــة  األوىل مــن موقــع نظــري مركــزي 

(شــومبيرت 1953 [1918])، ثــم أتبــع ذلــك بدراســة دولــة الديــن باعتبارهــا تشــكيل مؤســيس حقيقــي 

قــام بحــل الدولــة الرضيبيــة الكالسيكســة مؤخــًرا يف الثامنينيــات، وأنــا هنــا تشــغلني العالقــة بــني دولــة 

الديــن وبــني توزيــع فــرص الحيــاة االجتامعيــة، أوبــني دولــة الديــن و البنيــة الطبقيــة وكذلــك الرصاعات 

التــي تطــورت داخــل دولــة الديــن وعالقــات الســلطة بــني املواطنــني و"األســواق"،ثم أختــم مبناقشــة 

البعــد الــدويل املركــزي املنهجــي ودور الدبلوماســية املاليــة الدوليــة خــالل فــرتة حكمهــا.
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ــة الديــن  يف الفصــل الثالــث أنتقــل أخــريًا إىل شــكل التنظيــم الســيايس الــذي يقــوم عــىل حــل دول

والتــي أســميها أنــا "دولــة التعزيــز" والتــي ارتبــط ظهورهــا يف أوروبــا بتقــدم عمليــة التكامــل واالندمــاج 

األورويب بشــكل وثيــق وذلــك نظــرا للظــروف الطارئة،هــذه العمليــة التــي تــؤدي دورهــا بشــكل أطــول 

بالفعــل مــن آلــة تحريــر االقتصــادات األوروبية،وأنــا أصــف وفًقــا لتحليــيل دولــة التعزيــز كنظــام أورويب 

ــة  ــاء أساســية أو يف الواقــع عملي ــة إعــادة بن ــة بأنهــا عملي ــز املالي ــة التعزي متعــدد املســتويات وعملي

هدامــة لنظــام الدولــة األوروبيــة.

ثــم ألخــص يف الفصــل الختامــي أطروحــايت املركزيــة وأفتــح مناقشــة، غــري متجاهــل أيًضــا ملناقشــات 

العامــة التــي دارت يف صيــف وخريــف عــام 2012،باســتخدام مثــال االتحــاد النقــدي األورويب ومســتقبل 

اليورو،حــول إمكانيــة االســتجابة لألزمــة، بحيــث ميكــن كبــح عملية التوســع الرأســاميل – التــي نخترصها 

باســم "العوملــة" وبالتــايل إتاحــة الفرصــة أمــام إمكانيــة الرقابــة الدميقراطيــة عــىل "األســواق".
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الفصل األول

من أزمة الشرعية إلى األزمة المالية

هنــاك شــواهد كثيــرة تؤيــد أن النظريــات الماركســية الجديــدة حــول األزمــة، والتــي تــم تداولهــا فــي 

فرانكفــورت فــي الســتينيات والســبعينيات، قــد تــم نقضهــا فــي العقــود الالحقــة بغيــر حــق، وربمــا 

امتــدت عمليــات التحــول لتكــون تشــكيال اجتماعيــا كبيــًرا كتشــكيل الرأســمالية لفتــرة أطــول قليــًال- 

ولعلهــا فتــرة طويلــة جــًدا بالنســبة لواضعــي نظريــة األزمــة الذيــن لــم يتريثــوا حتــى يتبيــن لهــم مــدى 

صــواب أو خطــأ مــا توصلــوا إليــه فــي نظرياتهــم، كمــا يبــدو أن التغيــر االجتماعــي يقــوم علــى آليــات 

معقــدة تســتغرق وقتــا طويــال وال لــزوم لهــا مــن الناحيــة النظريــة وبالتالــي ال يمكــن شــرحها إال بأثــر 

رجعــي ووفًقــا لهــدف محــدد، علــى أيــة حــال فــإن فكــرة: أن األزمــة التــي تعيشــها الرأســمالية اليــوم، 

فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، أزمــة اقتصاديــة، وأزمــة سياســية فــي الوقــت نفســه - اليمكــن 

فهمهــا إال إذا اعتبرناهــا ذروة مؤقتــة لعمليــة تطــور بــدأت مــع نهايــة ســنوات الســتينيات الطويلــة، 

أي فيمــا حــول عــام 1975، وتعتبــر نظريــات األزمــة فــي هــذا الوقــت أولــى محــاوالت تفســير هــذا 

التطــور.

إذا تأملنــا الماضــي نجــد  أن الســبعينيات كانــت بمثابــة فتــرة تحــول(1)؛ فمــع نهايــة إعــادة اإلعــامر 

بعــد الحــرب، بــدأ تفــكك نظــام العملــة الــدويل، الــذي كان نظاًمــا عاملًيــا سياســيا لرأســاملية مــا بعــد 

الحــرب ( Rugie روجــي 1982)،وعــادت األزمــات واالضطرابــات وحــاالت الركــود االقتصاديــة بوصفهــا 

عنــارص دافعــة للتنميــة الرأســاملية.

أمــا  علــم االجتــامع الخــاص باملدرســة الفرانكفورتيــة املســتوحى مــن الفكــر املاركــيس  فلــه 

 (Raphael  2008 )و  Doering-Manteuffel 1- بالنسبة لجمهورية ألمانيا االتحادية انظر مثالً البحوث التاريخية المعاصرة للدورينج-مانتويفل ورافاييل
ورايثيل Raithel وآخرون (2009)، بالنسبة للعالم الغربي ككل، انظر على سبيل المثال،Judt(2005) (Glyn 2006 ))، كمؤشر تاريخي معاصر انظر التقرير 

المرفوع إلى اللجنة الثالثية حول "اإلدارة الحكومية" للديمقراطيات (Crozierوآخرون 1975).
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مدخــل أكــرث منطقيــة للدرامــا السياســية واالقتصاديــة يف ذلــك الوقــت. وعــىل الرغــم مــن ذلــك رسعــان 

ــام 1968  ــن ع ــات اإلرضاب م ــالل موج ــن خ ــابق م ــض الس ــف الرف ــه لتصني ــيان محاوالت ــم نس ــا ت م

ــل  ــط"، داخ ــة النف ــرف بـــ "أزم ــى مايع ــورنو 1978) وحت ــش و بيتس (Crouch   و Pizzorno كراوت

ــور املســتغربة  ــت  بعــض  األم ــد حدث ــة. وق ــة الرأســاملية الحديث الســياق التاريخــي األشــمل للتنمي

ــة  ــة،،  ، فحاولــت نظري ؛ إذ وجــدت النــواة العمليــة املرتبطــة بنظريــة األزمــة بوصفهــا  نظريــة نقدي

الرأســاملية املتأخــرة (Habermasهابرمــاس عــام 1973،عــام 1975؛Offe هــويف 1975،1972b) إعــادة 

تعريــف التوتــر واالنهيــار االقتصــادي الســيايس يف ذلــك الوقــت، لكــن  هــذا التوتــر تطــور فيــام بعــد 

ــدو أن  ــاء، مــام خــرج عــن الســيطرة ، ويب ــا تتعــرض للحــل أواإلنه ــدت األزمــة يف أول األمــر وكأنه وب

إحــدى املشــاكل هــي  وصــف االقتصــاد الرأســاميل بـــ "الســنوات الذهبيــة" وذلــك بوصفــه شــبكة توجيه 

ــة مــن ِقبــل الحكومــات والــرشكات الكبــرية تــم تصميمهــا وتكييفهــا لضــامن تحقيــق منــو  تكنوقراطي

مســتقر، والتغلــب النهــايئ عــىل األزمــة االقتصاديــة للرأســاملية، غــري أنــه ليــس مــن املؤكــد أنــه قــد 

ظهــرت إمكانيــة التحكــم الســيايس يف الرأســاملية الحديثــة، وإمنــا مرشوعيتهــا االجتامعيــة والثقافيــة، 

بحيــث أزعــم أن النظريــة بهــذه الطريقــة قــد قللــت مــن تقديرهــا لــرأس املــال بوصفــه فاعــًال أساســًيا 

وقــوة اســرتاتيجية بينــام بالغــت يف تقديرهــا لقــدرة الفعــل والتخطيــط للسياســة الحكومية، واســتبدلت 

النظريــة االقتصاديــة بالنظريــة الحكوميــة والدميقراطيــة وتخلــت خــالل ذلــك عــن جــزء رئيــس مــن 

تــراث االقتصــاد الســيايس املاركــيس  مــام كان يف غــري صالحهــا. 

هنــا البــد مــن الوقــوف أمــام ثالثــة تطــورات عــىل وجــه الخصــوص، مل تســتعد لهــا نظريــة األزمــة 

خــالل العــام 1968 أو أن اســتعدادها مل يكــن جيــًدا،كان التطــور األول هــو عــودة الرأســاملية الحديثــة 

ــار  ــاب االختب ــًال، يف أعق ــا مذه ــق نجاًح ــذي حق ــا" ال ــة ذاتًي ــواق "املتحكم ــع  إىل األس ــول الرسي للتح

النيوليــربايل لالنتعــاش العاملــي للديناميــات الرأســاملية عــن طريــق رفــع القيــود، والخصخصــة، وتوســع 

ــات  ــه يف الثامنيني ــة، ومــن اضطــر ملعايشــة هــذا كل األســواق بأنواعهــا  يف جميــع االتجاهــات املعقول
ــرة(2) ــاملية املتأخ ــوم الرأس ــع مفه ــاكل م ــه مش ــرت لدي ــا ظه ــان م ــرب، رسع ــن ق ــعينيات ع والتس

2- وهذا هو السبب الذي جعلها تتطور بهذا الشكل التدريجي، وفي نفس الوقت  تتجرد باستمرار من داللتها األخروية، بالنسبة لكلوز أوفى فإن الرأسمالية 
المتأخرة تدور إذا ألقينا نظرة إلى الخلف حول "قرار  اصطالحي خاطيء" (Offeأوفي أ2006)، خاصة بعدما بدت الرأسمالية منذ الثمانينيات بال بديل وأن 

األمر يدور فقط حول طريقة تنظيمها، ال التغلب عليها أو تجاوزها.
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،مــام ينطبــق أيضــا عــىل النقطــة الثانيــة، والخاصة بتوقــع أزمة رشعيــة وتحفيــز بالنظر لالنتشــار الرسيع 

الــذي حــدث يف الســبعينيات والقبــول الثقــايف القــوى ألشــكال الحيــاة املهيئــة وفًقــا للســوق واملدفوعــة 

مــن ِقبلــه، كــام تــم التعبري عنهــا يف الطلــب املتحمس، خصوًصا للنســاء بعــد العمل بأجــر "املبعد" كذلك 

يف مجتمــع اســتهاليك فــاق كل التوقعــات (Streeckشــرتيك 2012A). وثالثــا تظــل األزمــات االقتصاديــة 

ــيام  ــة، والس ــاملية النيوليربالي ــرب للرأس ــد الح ــا بع ــاملية م ــن رأس ــول م ــة التح ــت مرحل ــي صاحب الت
التضخــم يف الســبعينيات والديــن العــام يف الثامنينيــات، بالنســبة لنظريــة أزمــة الرشعيــة أمرًا هامشــًيا(3)

 - عــىل خــالف توضيــح التضخــم املســتوحى مــن "دورك هايــم" تعبــريا عــن شــذوذ التوزيــع الســيايس 

ــالف  ــىل خ ــريشHirsch 1978) وع ــورب وه ــريش"(Goldthorpe  جولده ــورب" و"ه ــدى "جولده ل

مؤلــف مثــل "جيمــس اوكونــور" الــذي ســبق وتنبــأ يف أواخــر الســتينيات- وإن كان ذلــك يف تصنيــف 

رؤيــة أرثوذكســية ماركســية-  "بأزمــة ماليــة للدولــة" ينتــج عنهــا تحالــف اشــرتايك ثــوري مــن املوظفــني 

O’Connor) الحكوميــني املنتظمــني يف نقابــات الدولــة وعمالئهــم داخــل املجتمــع الفائــض املصنــف

ــور، 1972، 1973). أوكون

وأود فيــام يــيل أن أقــرتح تقديــم رسد تاريخــي لتطــور الرأســاملية منــذ الســبعينيات، وهــو مــا يربــط 

بــني ماأفــرسه  بوصفــه متــرًدا لــرأس املــال ضــد االقتصــاد املختلــط يف فــرتة مــا بعــد الحــرب، والشــعبية 

ــة أعــوام الســبعينيات القصــرية فضــًال عــن  ــدة ألســواق العمــل والســلع االســتهالكية بعــد نهاي املتزاي

سلســلة ظواهــر األزمــات االقتصاديــة منــذ ذلــك الحــني وحتــى اآلن – سلســلة شــهدت ذروتهــا الحاليــة 

يف أزمــة ثالثيــة لــدى البنــوك وامليزانيــات الحكوميــة والنمــو االقتصــادي، وأنــا هنــا أعــد "إطــالق العنان" 

(Glynجلــني 2006) للرأســاملية العامليــة يف الثلــث األخــري مــن القرن العرشيــن بوصفه نجاحــا للمقاومة 

ضــد اُملــالك واملترصفــني يف رأس املــال–يف طبقــة "مدمنــي الربــح" – ضــد العديــد مــن الــرشوط التــي 

اضطــرت الرأســاملية أن تقبلهــا بعــد عــام 1945، حتــى ميكنهــا أن تكــون مقبولــة سياســًيا مــن جديــد 

وفًقــا لــرشوط نظــام املنافســة، أمــا إن كان هــذا النجــاح ممكًنــا واحتامليــة تنشــيط النظــام الرأســاميل 

كاقتصــاد ســوق واردة عــىل عكــس كل التنبــؤات، فهــذا ما أحــاول أن أرشحه يف جملة من األمور بسياســة 

الدولــة التــي اشــرتت للنظــام الرأســاميل الوقــت باملــال، بحيــث ضمنــت ملــرشوع املجتمــع النيوليــربايل 

3- ربما ألنها قد وجدت موطنها في ألمانيا، حيث كان تأثير األزمات هناك أقل منه في أي مكان آخر – ويذكرنا ذلك بخطاب "النموذج األلماني" الحكومي 
الرسمي في السبعينيات والثمانينيات.



22

ــم  ــود، ث ــة النق ــم كمي ــرب تضخي ــة ع ــامل يف البداي ــوالء الش ــن ال ــا م ــتهالكًيا نوًع ــا اس ــه مجتمًع بوصف

ــا مل  ــو م ــالت، وه ــروض إىل العائ ــح الق ــري من ــالل تيس ــن خ ــريًا م ــي، وأخ ــن الحكوم ــاع الدي ــرب ارتف ع

تســتطع نظريــة الرأســاملية املتأخــرة ببســاطة أن تتصــوره، وقــد تــم يف الوقــت نفســه اســتنفاد هــذه 

االســرتاتيجيات جميعــا بعــد فــرتة معينــة بطريقــة تتبــع إىل حــد كبــري نظريــة أزمــة املاركســية الجديــدة، 

ــىل إرضــاء واحــرتام  ــع ع ــوم يف الواق ــذي يق ــل االقتصــاد الرأســاميل، وال ــض عم ــدأت يف تقوي ــث ب حي

التنبــؤات الرأســاملية الخاصــة بالعائــد الفــوري أو return just.حتــى انتهــى األمر أخريًا بشــكل تدريجي 

مســتمر إىل حــدوث مشــاكل الرشعيــة، لكــن ليــس تجــاه الجامهــري يف املقــام األول، وإمنــا تجــاه رأس 

املــال، وهــي األزمــة التــي وجــدت يف أزمــات االستنســاخ االقتصــادي والرتاكــم، والتــي أدت مــن جديــد 

إىل ظهــور مخاطــر عــىل رشعيــة النظــام، ومل يكــن هنــاك مــن ســبيل للتغلــب عــىل هــذه املخاطــر- كــام 

ســوف أعــرض- إالمــن خــالل االســتمرار يف دفــع عمليــة تحريــر االقتصــاد الســيايس وتحصــني السياســة 

االقتصاديــة مــن أســفل ضــد الضغــط الدميقراطــي، مــن أجــل اســتعادة ثقــة "األســواق" يف النظــام. 

وبالنظــر إىل املــايض ســيبدو تاريــخ أزمــة الرأســاملية املتأخــرة منــذ الســبعينيات كــام لــو كان تطــورًا 

تدريجًيــا للتوتــر األســايس القديــم جــًدا بــني الرأســاملية والدميقراطيــة – كــام لــو كان انفصــاالً تدريجًيــا 

للــزواج الــذي ُعقــد بينهــام بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، وقــد تحولــت مشــاكل رشعيــة الرأســاملية 

الدميقراطيــة إىل مشــاكل تراكميــة تجــاه رأس املــال، وهــو مــا طالبــت نــه كــرشط لحلهــا بعــد عمليــة 

التحريــر املتســارعة  لالقتصــاد الرأســاميل مــن التدخــل الدميقراطــي، وبهــذا تحــول موقــع تأمــني قاعــدة 

ــية  ــع األساس ــق الدواف ــة لخل ــه آلي ــوق بوصف ــة إىل الس ــن السياس ــة م ــاملية الحديث ــة للرأس جامهريي

ــة  ــاه الدميقراطي ــاد تج ــي لالقتص ــني التدريج ــع التحص ــوف(4)، م ــع والخ ــي الطم ــاملية أال وه للرأس

كدميقراطيــة جامهرييــة، وســأصف هــذا التطــور بأنــه تحــول النظــام املؤســيس الســيايس واالقتصــادي 

ــش  ــة "فريدري ــا لرؤي ــد الحــرب يف نظــام اقتصــادي وفًق ــا بع ــة تأســيس لرأســاملية م ــزي ملرحل الكين

أوجســت هايــك"  الجديــدة.

ويتمثــل اســتنتاجي يف أننــا خالًفــا للســبعينيات أصبحنــا نعيــش اآلن بالفعــل يف آخــر مراحــل  

ــت ــل متن ــا، ب ــأت به ــرة تنب ــرتة متأخ ــرب– ف ــد الح ــا بع ــرتة م ــادي لف ــيايس واالقتص ــكيل الس التش

4- الطمع والخوف هما، وفًقا لوصف العلوم المالية للرأسمالية المالية نفسها، الدوافع السلوكية األكثر حسًما في أسواق األسهم وفي االقتصاد الرأسمالي 
عموًما (Shefrinشيفرين  2002).
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ــا نعيــش اآلن  ــا عــىل يقــني مــن أنن ــو يف شــكل مختلــف . وأن وقوعهــا ، نظريــات األزمــة الســابقة، ول

مرحلــة متأخــرة مــن الدميقراطيــة، بوصفهــا دميقراطيــة- كــام نعرفهــا– مــن خــالل تطهريهــا كدميقراطيــة 

ــزع  ــة ن ــا عملي ــة، إنه ــة العام ــون والرفاهي ــة القان ــن دول ــج م ــول إىل مزي ــا لتتح ــة وتقزميه جامعي

الدميقراطيــة عــن الرأســاملية عــرب عمليــة نــزع سياســات الســوق االقتصاديــة عــن الدميقراطيــة تلــك 

ــا. التــي  قطعــت، كــام أعــرض متعمــًدا، شــوًطا طويــال ًمنــذ أزمــة عــام 2008، وخصوًصــا يف أوروب

ــن الرأســاملية،إن  ــرتة متأخــرة م ــت نفســه ف ــل يف الوق ــا ميث ــا إذا كان عرصن ــن يظــل الســؤال م لك

االفــرتاض األحمــق املؤســس يف الدميقراطيــة ذات الوجــه النيوليــربايل الجديــد عــىل أن وجودهــا 

مرتبــط بعدالــة الســوق هــو آخــر مــا ميكــن أن يتفــق مــع الرأســاملية بــكل وضــوح، مــع ذلــك، فإنــه 

ــة  ــة االجتامعي ــهبة يف العدال ــات املس ــت التوقع ــل متكن ــادة التأهي ــود إع ــن كل جه ــم م ــىل الرغ ع

ــة  ــل الدميقراطي ــن قب ــا م ــم توجيهه ــي مل يت ــة الت ــذه العدال ــاء، ه ــن البق ــعبية م ــات ش ــدى قطاع ل

ــاج  ــركات االحتج ــة لح ــوة الدافع ــح الق ــن أن تصب ــت م ــايل متكن ــر، وبالت ــوق الح ــادت للس ــي ع الت

ــروف،  ــكل مع ــبق بش ــة األس ــات األزم ــامل يف نظري ــذا االحت ــول ه ــكالم ح ــرث ال ــد ك ــة، وق الفوضوي

ويجــب أن نوضــح مــا إذا كانــت االحتجاجــات مــن هــذا النــوع متثــل خطــرًا عــىل اســتقرار 
العاملــي(5) االقتصــادي  النمــو  أو حتــى عــىل  املحــددة   املعــامل  الرأســاميل ذي  الثلثــني  مجتمــع 

ــات املتحــدة والخاصــة  ــا بشــكل خــاص يف الوالي ــم تطويرهــا وتجريبه ــي ت ــات املتنوعــة الت :إن التقني

بــإدارة طبقــة فرعيــة تبــدو وكأنهــا قابلــة للتصديــر حتــى إىل أوروبــا، ومــن أجــل الوصــول لهــذا الهــدف 

ميكننــا طــرح الســؤال حــول إمكانيــة  توفــري منشــطات منــو بديلــة بعــد إنقــاذ محتمــل مــن املخاطــر 

واآلثــار الجانبيــة ملنشــطات املــال إذا مــا تــم التنــازل عنهــا لدفــع تراكــم رأس املــال يف البلــدان الغنيــة، 

ــذه  ــول ه ــات ح ــا تخمين ــن كونه ــاب ع ــذا الكت ــة ه ــواردة يف نهاي ــة ال ــايت الختامي ــرج مالحظ وال تخ

القضيــة.

5- قام قسم األبحاث في بنك سيتي بنك بتطوير هذا المصطلح في معناه اإليجابي ليطمئنوا العمالء المختارين فيما يخص إدارة أصولهم على أن رفاهتهم 
المستقبلية، حتى اآلن في العالم الكينزي، سوف ترتبط بالرفاهية المادية للجماهير العريضة (بحوث سيتي جروب 2005:2006).
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أزمة من نوع جديد

تعــاين رأســاملية املجتمعــات الدميقراطيــة الرثيــة حالًيــا مــن أزمــة ثالثيــة األبعــاد ومســتمرة منــذ 

ثالثــة أعــوام دون أن يبــدو أفــق للحــل وتشــمل: أزمــة البنــوك، وأزمــة املاليــة العامــة للدولــة، وأزمــة 

االقتصــاد العينــي. مل يتوقــع أحــد مثل هــذا املوقف الذي ليس له ســابقة، ال يف الســبعينيات، وال حتى 
يف التســعينيات. فألعــوام عديــدة مل يلحــظ أحــد يف أملانيــا هذه األزمة بســبب تلك العوامــل الخاصة(6)

ــن  ــا م ــن يرقبه ــع عــىل م ــة الوق ــد غريب ــدت بالتأكي ــام ب ــة، بين ــا محــض مصادف ــد أغلبه ــي ُاع  الت

الخــارج، إال أنهــم مالــوا إىل تحذيــر الداخــل والخــارج مــن مخاطــر االنــزالق يف "هيســرتيا األزمــة". 

ــة، مــا لبــث أن  ــات املتحــدة األمريكي ــا الوالي ــة، مبــا فيه ــات األخــرى الرثي ففــي معظــم الدميقراطي

ــدت  ــة ب ــورة جذري ــة بص ــال كامل ــتقبلية ألجي ــط املس ــاة والخط ــام 2012  يف الحي ــة ع ــرت أزم أث

ــة بشــكل جوهــري. ــاة االجتامعي ــات الحي ــات مقوم ــت أولوي ملموســة حــني بدل

ــف  ــىل اقتصــاد توظي ــة ع ــريب القامئ ــامل الغ ــوك نتيجــة ألن رأســاملية الع ــة البن ــة – نشــأت أزم بداي

ــا –  ــة أيًض ــة والخاص ــروض – العام ــح الق ــع يف من ــوك إىل التوس ــن البن ــري م ــوال أدت بكث رؤوس األم

والتــي تحــول الجــزء األكــرب منهــا إىل قــروض فاســدة (أي مشــكوك يف تحصيلهــا) وذلــك بشــكل 

ــه  ــربم مع ــذي ي ــر ال ــك اآلخ ــن أن البن ــد م ــه التأك ــك بإمكان ــاك بن ــس هن ــه لي ــور، وألن ــوق التص يف

ــا(7). ــا بعًض ــراض بعضه ــىل اســتعداد إلق ــد ع ــوك مل تع ــإن البن ــد، ف ــس يف الغ ــن يفل ــوم، ل ــه الي صفقات

6  تلك العوامل التي تمثلت في أن ألمانيا على الرغم من نصائح كل المتحذلقين دافعت عن أساسها الصناعي، واختارت في الثمانينيات والتسعينيات 
المضي على مهل على درب "مجتمع الخدمات" – الذي القى استحسانًا واسًعا – على غرار النموذج األمريكي والبريطاني. لذلك كان لديها ما بعد عام 
2008 منتجات لتصديرها، سيما السيارات الفارهة واآلالت التي ال يوجد مثيلها بهذه الجودة. واستفاد االقتصاد األلماني الوطني في هذا من معدالت النمو 
المرتفعة في الصين، والتفاوت المستمر في توزيع الدخول في بلد األزمة الواليات المتحدة األمريكية. في نفس الوقت كان سعر صرف اليورو داخل الدولة 
العضو ثابتًا مستقرًا، أما خارجها فكان سعر الصرف أقل مما سيكون عليه الحال لو أن العملة األلمانية ظلت قائمة حتى اآلن. بعدها واصلت األزمة المالية 

األوروبية التقليص من سعر صرف اليورو.

7-  بطبيعة الحال ال توجد معلومات إحصائية تبين مقدار األزمة البنكية، فالبنك نفسه ليس بإمكانه أن يحدد بكل تأكيد أي القروض قد فسد (أي بات 
 Bad" مشكوكا في تحصيله)، وإن كانت على علم بها فإنها بالتأكيد ستسعى جاهدة إلخفائها (اللهم إال إذا ما أُتيحت لها فرصة لحفظها في أحد البنوك السيئة
Bank" التي تمولها الدولة). األمر نفسه ينطبق على الكشف المتبادل بين أنظمة المصارف الوطنية فيما بينها والذي ال تملك معه الحكومات والمنظمات 
العالمية سوى إطالق التكهنات. كما أن نتائج اختبارات اإلجهاد (stress tests) التي أجرتها المؤسسات القومية والعالمية مشكوك فيها، ألن إعالن المشاكل 
من شأنه أن يزيد من احتمال تفاقمها إلى أزمات. لذلك فإن اختبارات القدرة في العادة ما يتم تصميمها بحيث تنتهي إلى نتائج مطمئنة؛ بإمكانك أن تطلع 

في هذا الخصوص على النتائج األوروبية حول أوضاع البنوك اإلسبانية التي كانت منذ وقت قصير ال تسترعي االنتباه.
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كــام راح القلــق يســاور إدارات البنــوك نفســها مــن أن يشــعر عمالؤهــم يف أيــة لحظــة بلــزوم التعامــل 

 bank)مــع بنــك آخــر، مــا يدفعهــم للقيــام باســرتداد ودائعهــم، واســتثامرها يف مــكان آخــر أكــرث أمنــا

ــع حجــم رؤوس  ــام برف ــوك القي ــت تنتظــر هــي األخــرى مــن البن ــة كان run). وألن املؤسســات الرقابي

أموالهــا بالتــوازي مــع حجــم اســتثامراتها حــًدا مــن مخاطــر اإلفــالس، بــات لزاًمــا عــىل البنــوك أن تكــون 

أكــرث تحفًظــا يف منــح القــروض. مــام تطلــب أن تقــوم الدولــة بــرشاء تلــك القــروض الفاســدة وتقديــم 

التغطيــة والضــامن الكامــل للودائــع، وإعــادة متويــل البنــوك، وبــدا مــن األفضــل إمتــام كل ذلــك يف وقــت 

واحــد. غــري أن املبالــغ املطلوبــة لعمليــة كهــذه بلغــت أرقامــا فلكيــة، بينــام الــدول نفســها غارقــة يف 

الديــون باألســاس. ومــع ذلــك فليــس مثــة بديــل ألن التكلفــة ســتكون نفســها أو رمبــا أكــرب إذا مــا انهــارت 

بعــض البنــوك، فتبعتهــا أخــرى. وحتــى يف هــذا الخصــوص فــإن املــرء ال ميلــك ســوى تخمينــات، وهــذا 

هــو جوهــر املشــكلة.

الشكل  1 - 1
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ثانًيــا فيــام يخــص األزمــة النقديــة، فإنهــا نتــاج لعجــز يف امليزانيــات العامــة اســتغرق عقــودا، ومــا ترتــب 

ــك  ــدول يعــود للســبعينيات مــن القــرن املــايض (الشــكل1-1)،(8) وكذل عليــه مــن ارتفــاع يف مديونيــات ال

القــروض التــي أصبحــت حتميــة بعــد عــام 2008 مــن أجــل إنقــاذ الصناعــة النقديــة عــن طريــق إعــادة 

متويــل املؤسســات املاليــة، ورشاء الســندات التــي أصبحــت عدميــة القيمــة، وكذلــك إنقــاذ االقتصــاد العينــي 

(األصــول) مــن خــالل التحفيــز املــايل. تجســد خطــر اإلفــالس الــذي زاد نتيجــة لذلــك يف جملــة الــدول التــي 

دفعــت مبالــغ طائلــة بســبب ديونهــا القدميــة والحديثــة، ومــن أجــل اســتعادة ثقــة األســواق املاليــة فرضت 

الــدول عــىل نفســها وكذلــك مواطنيهــا إجــراءات تقشــفية – يف أوروبــا كانــت الرقابــة بينيــة – وصــل معهــا 

األمــر إىل حــد حظــر أي مديونيــات جديــدة للــدول. ولكــن ذلــك لــن ينفــع أبــًدا يف مجابهــة أزمــة البنــوك، 

وال يف مجابهــة كســاد االقتصــاد العينــي بالطبــع. وتبقــى مســألة مــا إذا كان التقشــف مــن شــأنه عــىل األقــل 

التقليــل مــن عــبء الديــون مثــاًرا للجــدل. ليــس فقــط ألنــه يــؤدى إىل تراجــع وتــرية التنميــة االقتصاديــة 

فحســب، بــل ألنــه يــرض باالقتصــاد نفســه عــىل األرجــح. حيــث إن  التنميــة ال تقــل أهميتهــا عــن أهميــة 

انضبــاط املوازنــات يف تقليــص الديــن العــام.

ــود  ــدل،  ورك ــة املع ــة عالي ــكل بطال ــا يف ش ــل بوجهه ــي تط ــي، والت ــاد العين ــة االقتص ــريًا أزم ــا وأخ ثالًث

األزمــة يف جــزء منهــا إىل صعوبــة حصــول  تلــك  (الشــكل رقــم1-2).(9) ترجــع أســباب  اقتصــادي 

الــرشكات واملســتهلكني عــىل قــروض مــن البنــوك، وذلــك ألنهــم مثقلــون بالديــون، كــام أن البنــوك 

ــود  ــك يع ــا، وذل ــن نقــص يف رؤوس أمواله ــت نفســه م ــاين يف الوق ــت متحفظــة بشــأن املخاطــرة وتع بات

أيًضــا إىل الحكومــات ومــا تتخــذه مــن إجــراءات للحــد مــن املرصوفــات، و ألنهــا ال تجــد محيًصــا 

ــة،  ــة املالي ــم األزم ــي إىل تفاق ــاد العين ــاد االقتص ــد أدى كس ــا األمر.وق ــأزم به ــب إذا ت ــع الرضائ ــن رف ع

8-  يوضح الشكل رقم 1.1 ارتفاع مديونيات جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) على مدار أربعة أعوام، وكذلك دول المنظمة السبع 
المختارة، والتي تمثل مجموعات من الدول بعينها: الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى واللتين تمثالن الديمقراطيات األنجلوسكسونية التي 
الدول االسكندنافية، وألمانيا وفرنسا بوصفهما  المال (financialisation)، والسويد بوصفها ممثل عن  اقتصاد توظيف رؤوس  تعتمد بصورة كبيرة على 
دولتين أوربيتين كبيرتين، وإيطاليا كمثال على الدول المتوسطية، واليابان بوصفها مجتمعا صناعيا متقدما في آسيا. ومما يثير االنتباه هنا هو هذا االختالف 

الضئيل بين الدول، خصوًصا إذا ما لم نضع اليابان في االعتبار، وإفراطها في التداين بعدما انفجرت فقاعة سوقها العقاري نهاية الثمانينيات.

9- إن مناقشة مستفيضة لتداعيات األزمة المالية على االقتصاد العيني يحق لها أن تظفر وحدها بكتاب يتناولها، كما أن قدراتي قد ال تسعها. يوضح الشكل 
رقم 1.2 السنوات الخمسة  الالحقة لعام 2007 العام السابق لألزمة وما لحق في تلك السنوات بكل البالد المختارة – ربما باستثناء ألمانيا والسويد – من 
ركود اقتصادي أو حتى انخفاض في الناتج القومي. أما األوضاع في دول األزمة الخمس األوروبية اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا، فتتسم بالخطورة، حيث 
يسود الركود إلى جانب انخفاض في التشغيل وارتفاع في البطالة. وهذا الوضع ال يختلف كثيرًا عن الحال في كالً من بريطانيا، والواليات المتحدة األمريكية 

على وجه الخصوص.
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كــام زاد مــن أزمــة القطــاع البنــيك ملــا اســتتبعه مــن عجــز يف التمويــل. ترتبــط الثــالث أزمــات عــىل مــا يبــدو 

ــا: فأزمــة البنــوك ترتبــط بأزمــة الحكومــات عــن طريــق التمويــل، وترتبــط  ببعضهــا البعــض ارتباًطــا وثيًق

بأزمــة االقتصــاد العينــي عــن طريــق القــروض وأزمــات الحكومــات املاليــة واالقتصــاد العينــي عــن طريــق 

إيــرادات ونفقــات الحكومــة. ال تلبــث تلــك األزمــات أن تأجــج املزيــد غريهــا، إال أن مقــدار وثقــل ومــدى 

تشــابك هــذه األزمــات الثالثــة يختلــف مــن بلــد إىل آخــر. وىف الوقــت نفســه نجــد تأثــريات شــتى متبادلــة 

ــك  ــة يف دول أخــرى،  وكذل ــوك مامثل ــا بن ــن إفالســها ميكــن أن ُتلحــق به ــي تعل ــوك الت ــدول: فالبن ــني ال ب

االرتفــاع العــام يف قيمــة الفائــدة عــىل الديــون الحكوميــة – والناتــج عــن إفــالس إحــدى الــدول – مــن شــأنه 

اإلجهــاز عــىل الوضــع املــايل لــدول عديــدة أخــرى، فاالقتصــاد املحــىل ومــا قــد يلحــق بــه مــن انهيــارات لــه 

تأثــريات عــىل املســتوى العاملــي، وهكــذا. ويف أوروبــا تأخــذ تلــك االرتباطــات والتأثــريات املتبادلــة – كــام 

ســرنى فيــام بعــد – طابًعــا وديناميكيــة خاصــة بســبب النظــام املؤســيس املــايل الخــاص باالتحــاد األورويب.

ظلــت أزمــة الدميقراطيــات الرأســاملية الحاليــة حتــى صيــف عــام 2012 مســتمرة مــا يزيــد عــن أربعــة 

أعــوام، تتغــري ظواهرهــا بصــورة مفاجئــة، وال تلبــث دوالً وأزمــات مركبــة جديــدة أن تتصــدر املشــهد. ال أحد 

يــدري مــا ســيأيت بعــد، القضايــا تتغــري مــن شــهر إىل آخــر، ويف بعــض األحيــان بــني أســبوع وآخــر، ولكنهــم 

ــار  ــا ال يلبثــوا أن يعــاودوا الكــرة مــرة أخــرى. تكتنــف مســاحة العمــل الســيايس ألغــام اآلث جميعــا تقريًب

الجانبيــة العديــدة غــري املتوقعــة، وتنطبــق صفــة التعقيــد بــكل دقــة عــىل هــذا املوقــف كــام ال تنطبــق 

ــا لحــل مشــكلة مــن املشــكالت، يتســبب عــىل املــدى القريــب أو  عــىل غــريه، فــام تفعلــه السياســة دامئً

البعيــد يف ظهــور مشــكلة أخــرى، ومــا يضــع نهايــة ألزمــة يتســبب يف تفاقــم أخــرى، ومــا تقطــع مــن رأس 

لألفعــى، حتــى تنمــو لهــا اثنتــان. الكثــري مــن األمــور يتوجــب معالجتهــا يف آن واحــد. تعرقــل الحلــول قريبــة 

األمــد نظرياتهــا املوجهــة عــىل املــدى األبعــد، وال يقــدم املــرء عــىل إنجــاز الحلــول بعيــدة األمد، ألن املشــاكل 

قصــرية األمــد تحظــى باألولويــة. يف كل رقعــة تتشــقق الثقــوب، وال ُترقــع واحــدة منهــن حتــى تتفتــق أخــرى 

جديــدة.

إن حكومــات الغــرب الرأســاميل يف اجتامعاتهــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة مل ُتشــاهد يف تلــك الحــرية 

قبــل اليــوم، كــام مل ُتلمــس هــذه السياســة املفلســة الفارغــة خلــف ســتار مــن الهــدوء املتفائــل واإلدارة 

الحكيمــة للمواقــف قبــل اليــوم.
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الشكل 2-1

آثار أزمة 2008عىل االقتصاد الحقيقي، البلدان السبع

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

109.7 106.4 102.8 108.3 107.4 103.9 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي المانيا
72.5 71.1 70.3 70.1 69.0 67.2 65.5  عمالة

5.9 7.1 7.7 7.5 8.7 10.3 11.2 بطالة

105.2 103.4 102.0 104.7 105.0 102.7 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي فرنسا
63.8 63.8 64.0 64.9 64.3 63.6 63.7  عمالة

9.3 9.4 9.1 7.4 8.0 8.8 8.9 بطالة

99,2 98,7 97,0 102,6 103,9 102,3 100,0
 إجمالي
 الناتج

المحلي ايطاليا
57,0 56,9 57,5 58,8 58,7 58,4 57,6  عمالة

8,4 8,4 7,8 6,7 6,1 6,8 7.7 بطالة

100.7 101.4 97.1 102.8 103.9 101.7 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي اليابان
71.2 70.6 70.5 71.1 70.9 70.1 69.4  عمالة

4.6 5.1 5.1 4.0 3.8 4.1 4.4 بطالة

112.2 107.9 102.0 107.3 108.1 104.6 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي السويد
74.1 72.7 72.2 74.3 74.2 73.1 72.3  عمالة

7.5 8.4 8.3 6.2 6.2 7.1 7.5 بطالة
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103.2 102.5 100.4 105.0 106.2 102.6 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي  بريطانيا
العظمى

69.5 69.5 69.9 71.5 71.5 71.6 71.8  عمالة

8.0 7.8 7.6 5.6 5.3 5.4 4.8 بطالة

105.5 103.7 100.6 104.3 104.6 102.7 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي  الواليات
المتحدة

66.6 66.7 67.6 70.9 71.8 72.0 71.5  عمالة

9.0 9.6 9.3 5.8 4.6 4.6 5.1 بطالة

94.3 101.3 105.0 108.5 108.7 105.5 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي اليونان
55.6 59.6 61.2 61.9 61.4 61.0 60.1  عمالة

16.0 12.5 9.5 7.7 8.3 8.9 9.9 بطالة

105.3 104.5 104.6 108.7 107.7 104.1 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي اسبانيا
58.5 59.4 60.6 65.3 66.6 65.7 64.3  عمالة

20.3 20.1 18.0 11.3 8.3 8.5 9.2 بطالة

100.6 102.2 100.8 103.8 103.8 101.4 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي البرتغال
64.2 65.6 66.3 68.2 67.8 67.9 67.5  عمالة

11.7 10.8 9.5 7.6 8.0 7.7 7.7 بطالة

100.2 99.5 100.0 107.5 110.8 105.3 100.0
 إجمالي
 الناتج

المحلي ايرلندا
59.6 60.4 62.5 68.1 69.2 68.5 67.5 عمالة

14.6 13.9 12.2 5.8 4.7 4.7 4.8  بطالة
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مفاجأتان لنظرية األزمة

ــالل  ــدة خ ــية الجدي ــة املاركس ــة الفرانكفورتي ــات األزم ــة يف نظري ــواق املالي ــوك واألس ــر البن مل تظه

الســنوات حــول 1968(10)، وال عجــب يف ذلــك، فلــم يكــن ألحــد أن يتكهــن بتوجــه "توظيــف رأس املــال" 

الــذي اتبعتــه الرأســاملية الحديثــة. لكــن ال يــكاد األمــر هنــا يتعلــق أيًضــا بــدورات االقتصــاد وأزمــات 

ــة  ــز عــن الحتمي ــك هــو التامي ــاج. رمبــا املــراد مــن ذل ــة االســتهالك وفــرط اإلنت النمــو وحــدوده وقل

االقتصاديــة (economistic)، والتــي يضعهــا البعــض - وبالطبــع املاركســية الســوفيتية األرثوذكســية - 

يف خانــة النظريــة الرأســاملية املاركســية. لكــن الســؤال األهــم هــو مــا الــذى يجــب أن نصفــه بــروح 

ــذي  ــو للتعجب،وال ــة اليســارية بصــورة تدع ــم املتشــبع بالوجه ــه التصــور اليســاري الحاك العــرص؟ إن

يــرى أن االقتصــاد الرأســاميل قــد صــار آلــة رخــاء وازدهــار، تتحكــم بهــا التكنوقراطيــة، وتــدار بانتظــام 

ودون أزمــات مبســاعدة آليــات اقتصــاد كينــزي يف ظــل تفاعــل منظــم بــني الــدول والــرشكات الكــربى. 

بــدا ذلــك جليــا مــن خــالل االستنســاخ املــادي للمجتمــع الصناعــي الرأســاميل مؤكــًدا، والح التغلــب عىل 

ــة، الــذي مــا  ــة، وتــالىش "افتقــار" الطبقــة العامل ضعــف التطــور الرأســاميل أمــام األزماتــت االقتصادي

انفكــت  األرثوذكســية تتوقعــه، يف أقــايص اآلفــاق.

ينقطــع  الــذي مل  الرسيــع  االقتصــادي  النمــو  مــن  تجربــة عقديــن  كانــت هــذه دون شــك 

ــام 1966،   ــة ع ــة أزم ــع  تجرب ــادى الرسي ــو االقتص ــك النم ــت ذل ــد عكس ــا، فق ــا يف أملاني ــا – أم تقريًب

والتغلــب عليهــا مــن خــالل السياســة االقتصاديــة "الحديثــة" املضــادة للتقلبــات الدوريــة التــي 

ــك  ــة . بتل ــرة ثاني ــة م ــم أزم ــد اس ــا اح ــق عليه ــي مل يطل ــة الت ــك األزم ــري، تل ــالف الكب ــا اإلت طبقه

السياســة تغلبــت جمهوريــة أملانيــا االتحاديــة وفًقــا آلراء العديــد مــن املعارصيــن لتلــك الفــرتة 

ــاميل،  ــرب الرأس ــرى يف الغ ــدان أخ ــىل بل ــت ع ــة وانفتح ــة املنظم ــذايت لليربالي ــم ال ــوء الفه ــىل س ع

ــس  ــط ومجال ــلطات التخطي ــة وس ــرشكات العام ــة" ال ــة "املختلط ــا االقتصادي ــدو أنظمته ــي تح والت

القطاعــات ولجــان التنميــة اإلقليميــة ومفاوضــات سياســة الدخــل  وغريهــا، كــام وصــف ذلــك 

والــذي  ،"Capitalism  Modern"  (1965) الحديثــة  الرأســاملية  كتابــه  يف  شــونفيلد  أنــدرو 

10- سوف ألخص تلك النظريات وأعممها فيما يلي، حيث سأظهر القواسم المشتركة بينهم، بدال من الخالفات القائمة طبًعا. تلك االختالفات تتضاءل مقارنة 
بالتغيرات الفعلية في السنوات التالية، وهذا االختالف هو المهم بالنسبة لي.
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أكســبه كارل شــيلر شــعبية يف أملانيــا. هيمــن مصطلــح "تفــاؤل اإلدارة" – وهــي الكلمــة التــي بــدأت 

ــدي وجونســون،  ــاء حكــم كين ــات املتحــدة أثن ــا تصفــه– يف الوالي ــا اختفــى م ــا األلســن بعدم تتناقله

مبســاندة هيئــات الخــرباء خاصتهــم تلــك الهيئــات التــى ضمــت  اقتصاديــني تدربــوا عــىل نظــام اقتصــاد 

ــا، وحتــى إمكانيــة  كينــزي فأصبحــوا كثــريي التدخــل نتيجــة لذلــك.مل يكــن التخطيــط مكروًهــا إطالًق

التقــارب بــني الرأســاملية والشــيوعية أصبحــت موضوعــا رشعًيــا للنقــاش الســيايس االقتصــادي: الســوق 

ــن  ــد م ــت بحاجــة إىل مزي ــط، والخطــة االشــرتاكية كان ــن التخطي ــد م الرأســاميل كان بحاجــة إىل مزي

ــرون 1960). يف  ــري وآخ ــق (Kerrك ــف الطري ــيوعية يف منتص ــاملية والش ــت الرأس ــذا التق ــوق؛ به الس

ــوم  ــا والعل ــت "التكنولوجي ــة، وحل ــال كطبق ــل رأس امل ــة مح ــاد كآلي ــل االقتص ــت ح ــات الوق نظري

ــابًقا محجــوزًا  ــذي كان س ــكان ال ــاسHabermas 1969) يف امل ــا" (حســب هابرم ــام إيديولوجي بوصفه

ــأن  ــواء ب ــد س ــىل ح ــاد ع ــرباء االقتص ــامع وخ ــامء االجت ــني عل ــاد ب ــرش االعتق ــة. انت ــلطة واملصلح للس

االقتصــاد يف األصــل ليــس إال مســألة تقنيــة. ويعــد أميتــاى إيتزيــوىن AmitaiEtzioni بكتابــه "املجتمــع 

النشــيط" يف عــام 1968 واحــًدا مــن بــني العديــد مــن هــذه النــامذج، إذ يعــد هــذا الكتــاب املحاولــة 

األكــرث طموًحــا لتحديــد املقومــات التــي يف ظلهــا تســتطيع املجتمعــات الدميقراطيــة الحديثــة أن تختــار 

مســار التطــور، وتحقــق اختيارهــا بصــورة عمليــة. يذكــر الكتــاب يف صفحاتــه الـــ 666 االقتصــاد مــرة 

ــه  ــا لتوجي ــامد عــىل قدراته ــا اآلن االعت ــة ميكنه ــم الغربي ــات أن األم ــط إلثب ــك فق ــط، وذل واحــدة فق

ــاد  ــع الكس ــرى ملن ــزي وأدوات أخ ــاد كين ــامل ألدوات اقتص ــتخدام الش ــرب االس ــة ع ــات اجتامعي عملي

ــوين 1968، 10)(11). ــل منــو اقتصــادي. (Etzioniإتزي ــد، ولتحصي والتضخــم غــري املقي

فيــام يخــص فرانكفــورت، فــإن تحريــف تفســري الرأســاملية الحديثــة لتصبــح أحــد أنظمــة 

يشء  أي  قبــل  يرجــع   – جديــدة  حكوميــة  رأســاملية  لتصبــح   – التكنوقراطــي  االقتصــاد  إدارة 

والــذى  االجتامعــي  البحــث  معهــد  أعضــاء  أحــد   ،FriedrichPollockبولــوك فريدريــش  إىل 

كان خبــريا اقتصاديــا بــه  يف عهــد مــا قبــل الهجــرة  ومــا بعدهــا، يعتــرب بولــوك أن الرأســاملية 

شــيئ  يتبــق  مل  بحيــث  الدولــة،  قبــل  مــن  كلًيــا  مخططــة  أصبحــت  تطورهــا  مــدار  عــىل 

 .(87  ،[1941]  1981 (Pollockبولــوك  األخــرى  االقتصــاد  قوانــني  أو  الســوق  لقوانــني  جوهــري 

11- في الثمانينيات، اتجه إتزيوني إلى إحدى نظريات العلوم االجتماعية في االقتصاد والتعامل االقتصادي بهدف سد هذه الفجوة (Etzioniإتزيوني 1988)
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ــويف يف 1970  ــذي ت ــوك – ال ــة الفاشــية واقتصــاد الحــرب مل يجــد بول ــد نهاي ــد الحــرب وبع ــى بع حت

ــف  ــي ال يتوق ــي الت ــط القوم ــربى وأدوات التخطي ــرشكات الك ــرب نشــأة ال ــه. فع ــري رؤيت ــا لتغي – داعًي

تطورهــا، انتهــى بالنســبة لــه عــرص سياســة عــدم التدخــل إىل األبــد، وتحولــت الرأســاملية املتقدمــة إىل 

ــا مــن األزمــات. ففــي الفاشــية واشــرتاكية الدولــة، وأيضــا  نظــام اقتصــادي منتظــم سياســًيا خاليــا متاًم

ــا بعــد الرأســاملية  ــة م ــة يف مرحل ــة أنظمــة مجتمعي ــم ثالث ــد "NewDeal" بوصفه ــاق الجدي يف االتف

ــف  ــىل الضع ــة ع ــة السياس ــت أولوي ــام تغلب ــاد، ك ــة االقتص ــل أولوي ــة مح ــة السياس ــت أولوي – حل

املــالزم للرأســاملية التنافســية األصليــة، الفوضويــة غــري املنظمــة، أمــام األزمــات. فمــن منظــور أدورنــو 

وهوركهاميــر، كــام قــال هيلمــوت دوبيــل يف مقدمتــه ألحــد طبعــات كتابــه التــي تحــوي مقــاالت كتبهــا 

ــي  ــام اجتامع ــيل لنظ ــف التفصي ــة (....)  الوص ــاملية الدول ــن رأس ــوك ع ــة بول ــت نظري ــوك، " كان بول

ســيطرت فيــه األجهــزة البريوقراطيــة الكبــرية يف الدولــة عــىل عمليــة االقتصــاد بحيــث ميكــن الحديــث 

ــة  ــة االقتصــاد يف ظــل رشوط غــري اشــرتاكية". كــام أضــاف: "إن نظري ــة السياســة إزاء أولوي عــن أولوي

بولــوك عــن الهيمنــة السياســية والتــي مل تعــد اقتصاديــة بشــكل غــري مبــارش، قدمــت لهــورك هاميــر 

ــام كان يف الســابق"  ــة ك ــن األولوي ــدر م ــس الق ــاول االقتصــاد الســيايس بنف ــدم تن ــربًرا لع ــو م وأدورن

.(12)(18f ،1975 بولــوكPollock)

ــا  ــارًا اقتصادًي ــع انهي ــبعينيات مل تتوق ــة يف الس ــة الفرانكفورتي ــات األزم ــن أن نظري ــم م ــىل الرغ  ع

ــت  ــا ظل ــدة، إال أنه ــات املتح ــزي يف الوالي ــاد كين ــرباء اقتص ــك خ ــم يف ذل ــاملية، ومثله ــب الرأس يصي

ليســت  الرأســاملية  ضعــف  نقطــة  أن  إذ  للرأســاملية.  ناقــدة  أزمــة  نظريــات  الحــال  بطبيعــة 

يف كونهــا نظامــا اقتصاديــا ، ولكــن تكمــن نقطــة ضعفهــا يف الدميقراطيــة ، فالقضيــة ليســت 

قضيــة رأس املــال لكنهــا قضيــة العمــل ، فهــى ال تكمــن يف تكامــل املنظومــة لكنهــا تكمــن يف 

القيمــة  ذي  اإلنتــاج  يف  تكــن  مل  فاملشــكلة   .(1964 (Lockwoodلوكــوود  االجتامعــى  التكامــل 

ــن ــا تكم ــا- وإمن ــىل تناقضاته ــيطرة ع ــن الس ــن املمك ــح م ــه أصب ــض أن ــن البع ــد ظ ــة – وق املضاف

12- ال يوجد ما يخالف أن أندورنو هو الذي أدخل مفهوم الرأسمالية المتأخرة كـ "مفهوم فرانكفورتي" في النظرية االجتماعية، وذلك من خالل القضية 
المجتمع  أم  المتأخرة  الرأسمالية   " بعنوان  المؤتمر  التمهيدية في موضوع  يوم االجتماع في عام 1968 ومحاضرته  لتكون موضوعا  بنفسه  التي حددها 
الصناعي؟" (1979، 1968).  فرق أندورنو بين "الرأسمالية المتأخرة" وما أسماه "بالرأسمالية الليبرالية" والتي أدركها كشكل رأسمالي تاريخي تم التغلب 
عليه عن طريق التدخل والتنظيم الحكومي. كان مفهوم الرأسمالية المتأخرة في األصل بالنسبة ألندورنو مطابًقا لما أطلق عليه أخرون رأسمالية منظمة.  
لم يتحدث أندورنو إطالقًا عن احتمالية تفكك وشيك لتنظيم الرأسمالية المتأخرة المنظمة من خالل األزمات، أو حتى احتمالية عودة ماضيه الليبرالي في 

شكل مستقبل نيوليبرالي.
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ــذى تحــول إىل اقتصــاد املجتمــع  ــال ال ــام إذا كان رأس امل ــة ليســت في ــا ؛ فالقضي املشــكلة يف رشعيته

ــه  ــذي ميكن ــام إذا كان هــذا ال ــن املشــكلة في ــل تكم ــع، ب ــد هــذا املجتم ــوم بتزوي ــىل أن يق ــادرا ع ق

ــة  ــن أزم ــك مل تك ــاركة. لذل ــتمر يف املش ــيك يس ــذا ل ــال ه ــي رأس امل ــث متلق ــا لح ــه كافي ــداد ب اإلم

ــان) يف  ــادة أو نقص ــة (زي ــام 1960و1970أزم ــة يف ع ــة األزم ــور نظري ــن منظ ــة م ــاملية املرتقب الرأس

ــة. ــة رشعي ــت أزم ــا كان ــاج، إمن اإلنت

ف  ملاســلو  االحتياجــات  يف  التــدرج  مثــل  مبفاهيــم  الســابقة  البديهيــات  ُتذكــر  ذلــك  بعــد 

(Maslowماســلوف 1943): عندمــا يتــم تأمــني املعيشــة املاديــة، ُتطلــق تطلعــات غــري ماديــة 

ــباع(13). ــا، وتســعى لإلش ــا مياثله ــة وم ــة األصيل ــرتاف والصحب ــذات والتحــرر واالع ــق ال ــة بتحقي متعلق

كنظــام  الرأســاملية  عــن  للتخــيل  البــرش  يدفــع  الــذي  القمعــي  االنضبــاط  بــأن  االفــرتاض  كان 

ــدوام  ــىل ال ــا ع ــام ممكًن ــام كاله ــد تنفيذه ــر، مل يع ــاء أج ــل لق ــرسي للعم ــع الق ــي، والطاب اجتامع

الــذي  األمــر  النــدرة،  انتهــاء  فمــع  املضمــون.  للرخــاء  الجديــدة  التاريخيــة  الــرشوط  ظــل  يف 

أصبــح ممكًنــا باملســتوى الــذي وصلــت إليــه القــوى اإلنتاجيــة، قلــت إمكانيــة إعــادة خلــق 

مــكان  يف  الزائــدة  الهرميــة  التسلســالت  يف  املؤســيس  الطابــع  ذات  الســيادة  تلــك  الســيادة، 

العمــل، والتفاضــل يف األجــر عمــًال مببــدأ األداء الــذي صــار مهلهــًال مــن الناحيــة االقتصاديــة(14).

ــم  ــه، كل هــذا كان يف انتظــار اكتشــافه كفــرص يت ــة والتحــرر يف العمــل أو من فاملشــاركة والدميقراطي

تحقيقهــا (Gorzجــروز 1967؛ 1974) فتســويق البــرش واملنافســة بــدال مــن التضامــن أصبحــا أســلويب 

حيــاة عتيقــة، وزاد إدراك تلــك الصــورة وفهمهــا.

13- كذلك تتشابه معها نظرية كنظرية دانيل بيل عن التناقضات الثقافية للرأسمالية (Bellبيل 1976a). افترض بيل أيًضا أن الرأسمالية ستنتج بالتطور 
مع  تتعارض  األغلب  في  التي  الجديدة  الثقافية  التوجهات  أن  كمحافظ  اعتبر  بيل  أن  إال   – االجتماعي  نظامها  مع  تتعارض  واحتياجات  دوافًعا  المتزايد 
الرأسمالية، فاسدة قائمة على المتعة واللذة، بينما بدت في نظريات األزمة الفرانكفورتية على أنها تحررية تقدمية تحث على التطور البشري. وبصرف 
النظر عن ذلك توقع كالهما عدم التحكم المتزايد للظروف الرأسمالية، من ناحية ألن الناس كانوا على وشك أن ينموا من داخل تلك الظروف نوًعا ما، ومن 
ناحية أخرى ألن الناس صاروا متعجرفين، ووجب عليهم تعلم القناعة من جديد. في كل األحوال أدى هذا التطور إلى زيادة التكاليف على كاهل الدولة 
الديمقراطية، فوجب التصدي لها عن طريق إصالح المؤسسات (هذا ما قاله كروزير Crozierوآخرون 1975، بتكليف من اللجنة الثالثية) إما أنها ستؤدى 
الى نظام اقتصادي سياسي بإمكانه التغلب على الرأسمالية، على طريق بناء تفرضه الديمقراطية لعناصر جديدة غريبة على النظام الرأسمالي. انظر ما كتبه 

شيفر( Schäfer 2009) حول التداخالت بين نظريات عدم التحكم والرأسمالية المتأخرة.

14- هذا ما ذكره كالوس أوفي في رسالته للدكتوراه عام 1967 حيث قال "إن فكرة النظام االجتماعي القائم على األداء هي فكرة عبثية ال معنى لها (...) 
إذا نظرنا إلى حقيقة أن األشكال المتقدمة من العمل الصناعي همشت فئة الطاقات الفردية التنافسية" استبق الكتاب بشكل ضمني حجج وبراهين الحقة 

حول رواتب الطالب والدخل األساسي المكفول.
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ــاة وعــىل املشــاركة السياســية  ــة عــىل كل مناحــي الحي ــاغ الدميقراطي ــب إصب ســوف تتكــدس مطال

بشــكل يتخطــى الحــدود التــي وضعتهــا املؤسســات السياســية القامئــة، وتــؤدي إىل رفــض الرأســاملية 

كشــكل مــن أشــكال الحيــاة، وســتدمر التنظيــم العتيــق للعمــل وللحيــاة الــذي يعتمــد عــىل الفرديــة 

يف التملــك. ولهــذا ركــز البحــث التجريبــي للمدرســة الفرانكفورتيــة يف األعــوام الســابقة قبــل أي يشء 

عــىل الوعــي الســيايس للطــالب والعاملــني، كــام ركــز أيضــا عــىل النقابــات وإمكاناتهــا لتكــون أكــرث مــن 

مجــرد ماكينــات أجــور. 

عــىل الجانــب اآلخــر مل يتــم التطــرق إىل األســواق ورأس املــال والرأســامليني، وحلــت نظريــة 

الدميقراطيــة واالتصــال محلهــم عــىل كل حــال بصــورة متوســعة، أو حلــت محــل االقتصــاد الســيايس.

يف الواقــع حــدث العكــس متامــا: مل تكــن الجامهــري هــي مــن رفضــت الســعى وراء رأســاملية مــا بعــد 

ــه،  ــك يف صــورة تنظيامت ــل كان رأس املــال هــو مــن فعــل ذل ــك، ب ــة بذل ــا نهاي الحــرب، ووضعــت له

ــه.  ــه ومالكي ومنظمي

أمــا فيــام يخــص رشعيــة املجتمــع الرأســاميل االســتهاليك، القائــم عــىل العمل مقابــل األجــر يف قطاعات 

ــة  ــتينيات الطويل ــد الس ــا بع ــرتة م ــهدت ف ــد ش ــف – فق ــني يف الري ــعب – املواطن ــن الش ــعة م واس

انتعاشــا مل تتوقعــه نظريــة األزمــة عــىل اإلطــالق. فعندمــا القــى الــرصاع ضــد "إرهــاب االســتهالك" إىل 

حــد مــا صــدى لــدى الطــالب يف عــام 1968، بــدأت بعدهــا بفــرتة قصــرية حقبــة النزعــة االســتهالكية 

وتعميــم الصبغــة التجاريــة كــام مل يرهــا العــامل مــن قبــل، يف ظــل مشــاركة فعالــة للغالبيــة العظمــى 

 .(2012a شــرتيك) ــة الرأســاملية ــاة تحــت مظل ــذي شــكا وحــارب تســويق الحي ــل ال ــن هــذا الجي م

ــة  ــل واألغذي ــس ومســتحرضات التجمي ــد توســعت أســواق الســلع االســتهالكية كالســيارات واملالب فق

ــه بزخــم  ــة بالجســم والســياحة والرتفي ــات كالعناي ــك أســواق الخدم ــة، وكذل ــه اإللكرتوني وآالت الرتفي

ــكارات  ــرصت االبت ــث اخت ــاميل. حي ــو الرأس ــة للنم ــركات الرئيس ــن املح ــت م ــبوق وأصبح ــري مس غ

الرسيعــة يف عمليــة اإلنتــاج ويف املنتج،والتــي أصبحــت ممكنــة عــن طريــق االنتشــار الرسيــع 

للهندســة اإللكرتونيــة الدقيقــة، اختــرصت دورة حيــاة املزيــد مــن الســلع االســتهالكية وســمحت 

ــة(15). ــالء املختلف ــات العم ــات مجموع ــع رغب ــامىش م ــا يت ــًال مب ــرث تفصي ــكل أك ــات بش ــز املنتج بتامي

 

15- ااستغنى علم االجتماع بداية من هنا عن التحدث عن "االحتياجات الزائفة" وال حتى عن "الوعي الزائف" – مفاهيم كانت قريبًا شائعة إلى حد كبير – 
مغلوبًا بالشدة التي بها تخلت الحقيقة عن التصورات الزاهدة للنظرية النقدية.
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يف  الوقــت نفســه احتــل اقتصــاد املــال بــال هــوادة مجــاالت جديــدة مــن الحيــاة االجتامعيــة والتــي 

ــاج  ــق وإنت ــك املجــاالت مســاحات لخل ــام تل ــواه، وفتحــت أم ــة له ــت مرتوك ــك الوق ــى ذل ــت حت كان

ــال  ــارات، وهــو مث ــة بامللي ــات تجــارة عاملي القيمــة املضافــة، مثــل الرياضــة، التــي صــارت يف الثامنيني

مــن أمثلــة كثــرية ومتنوعــة .

شــهد العمــل مقابــل أجــر – أو يف لغــة عــام 1968االعتــامد عــىل األجــر – إعــادة تأهيــل مل تتوقعــه 

نظريــة أزمــة الرشعيــة. فقــد غــزت املــرأة بدايــة مــن الســبعينيات أســواق العمــل يف كل مــكان يف العــامل 

الغــريب، وانتــرش مــا عــرف بعبوديــة األجــر، وقــد رأت املــرأة  أنــه تحــرر مــام بــدا لهــا عبوديــة غــري 

مدفوعــة األجــر يف األرسة(16).

شــاعت عاملــة املــرأة يف العقــود الالحقــة دون توقــف عــىل الرغــم مــن قلــة املقابــل. وعــدت النســاء 

ــود  ــة القي ــاب األعــامل يف جهودهــن لخلخل ــاليت اقتحمــن ســوق التشــغيل يف الواقــع حليفــات ألرب ال

يف ســوق العمــل، وبتلــك الطريقــة الســامح "للمنبــوذات" مبضاربــة نظرائهــن مــن الرجــال يف األجــور. 

وترتبــط عاملــة املــرأة املتزايــدة بشــكل وثيــق بالتغــري املتزامــن يف بنيــة األرسة: فــزادت معــدالت حــاالت 

الطــالق، وانخفضــت أعــداد الزيجــات، وانخفــض مــع ذلــك عــدد األطفــال، يف حــني زاد عــدد األطفــال 

الذيــن يعيشــون يف ظــروف أرسيــة مضطربــة، األمــر الــذي أدى إىل زيــادة أعــداد النســاء الراغبــات يف 

.(2009a شــرتيك Streeck ) .العمــل

بعــد ذلــك أصبــح العمل بالنســبة للمــرأة أهم محرك للتكامــل واالعــرتاف االجتامعي،إذ ُيعــد البقاء كربة 

منــزل يف يومنــا هــذا وصمــة عــار، يف اللغــة العاميــة أصبحــت كلمــة "عمــل" مطابقــة يف األذهــان للعمل 

املدفــوع األجــر الــذي ُيقيمــه ســوق العمل وهــذا يرتبط بالتشــغيل بــدوام كامل. تكتســب املرأة بشــكل 

خــاص مكانــة اجتامعيــة مرموقــة عندمــا تجمــع بــني العمــل وتربيــة األطفــال حتــى لــو كانــت املهنــة 

رصافــة بســوبرماركت ويف أحســن األحــوال ذات دوام كامــل. هنــا أدرك أندورنو – الذي كان أكرث تشــاؤًما 

مــن أصحــاب نظريــة أزمــة الرشعيــة – أيًضا الشــعور بـــ "الركــون إىل االنحــراف" مثلام حدث أيــام جنون 

االســتهالك يف العقــود الثالثــة أو األربعــة املاضيــة، ذلــك الشــعور الذي وثــق يف قدرة صناعــة الثقافة عىل 

خلقــه والرتويــج لــه دامئــا. فمذهــب الربوتســتانتية الجديــدة الــذى يفخــر أنصارهــا بحياتهــم املوقوتــة

 

16- وقد اضطلع المهاجرون الذين زادوا منذ السبعينيات في هذا الصدد بنفس الدور الذي اضطلعت به المرأة.
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بدقــة، املحســوبة بالدقيقــة لصالــح التوفيــق بــني األرسة والوظيفــة، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن إرهــاق 

ــة  ــذايت، والحرك ــاع ال ــاميل لالنتف ــب الرأس ــب التعص ــع مذه ــك وض ــور 1992)، وكذل ــم (Schor ش دائ

النســائية املؤيــدة لالنتفــاع الــذايت – اللذيــن يصبــوان إىل اســتيعاب عائــد التعليــم يف أمنــاط حيــاة أجيال 

كاملــة –ووضعــا حــًدا لـــ "أزمــة العمــل مقابــل أجــر"، وقامــت روح الرأســاملية الجديــدة التــي اكتشــفها 

بولتانســىك وشــايبيلو (Boltanskiبولتانســىك وChiapelloشــايبيلو 2005) بالــىشء نفســه، باســتخدام 

مســاحات مــن االســتقالل الــذايت ومــن اإلبــداع يف مــكان العمــل، كوســيلة الندمــاج أعمــق يف الــرشكات 

ومحــرك لتحديــد كل أبعــاد الشــخصية بأهدافها.بينــام بــدا الــوالء الجامعــي للعــامل واملســتهلكني إزاء 

رأســاملية مــا بعــد الحــرب ثابًتــا ومســتقًرا، مل يــرس األمــر نفســه يف أيــة حــال مــن األحــول عــىل رأس 

املــال(17).

فمشــكلة نظريــات األزمــة الفرانكفورتيــة يف الســبعينيات كانــت تكمــن يف أنهــا مل ُتســلم بتعمــد رأس 

املــال وقدرتــه االســرتاتيجية، ألنهــا تتعامــل معــه عــىل أنــه جهــاز وليــس وكالــة، وعــىل أنــه وســيلة إنتــاج 
بــدال مــن طبقــة.(18)

وبهــذا تحتــم عليهــا وضع حســاباتها دونــه، وكان "رأس املال" بالنســبة لشــومبيرتSchumpeter مصدر 

قلــق دائــم، قلــق ينبــع مــن هــذا الخلــل الدائــم يف املجتمــع االقتصــادي الحديــث –  والــذي هــو بدايــة 

لتدمــري مســتمر يف اإلبــداع (Schumpeterشــومبيرت 2006 {1912}) – ووصــوالً إىل تجميــده الجــربي عرب 

اشــرتاكية البريوقراطيــة الحتميــة. كذلــك رأى فيــرب ذلــك وتوقعــه، ومن املمكــن أن ُيعزى إليــه موات رأس 

املــال يف نظريــة أزمــة الرشعيــة. وبهــذا مل يعــد يف اإلمــكان تخطــي مــا كان ينبغــي أن يحــدث يف العقــود 

التاليــة لنهايــة فــرتة الســتينيات الطويلــة. أما وقد اتضــح اآلن  أن رأس املال اتضح أنه العــب وليس لعبة، 

حيــوان مفــرتس وليــس حيــوان مزرعــة، فإنــه رأى يف البنــاء املؤســيس القتصــاد الســوق االجتامعــي بعــد

17- يوضح استثمار عائالت الطبقة المتوسطة المتزايد وأبنائهم في الدرجات المدرسية والشهادات الجامعية بداية من دروس اللغة الصينية التي عدت رمزًا 
في رياض األطفال، يوضح ذلك مدى قوة حضور االعتقاد في مبدأ األداء كآلية لتوزيع فرص االستهالك، والحاالت االجتماعية.

18- كانت ميزته أنه تم تحاشى تساؤالت صعبة في نظرية الطبقات االجتماعية، حول وضع المدراء مقارنة بالُمالك، والفرق بين رأس المال الكبير والصغير، 
ودور الشركات كمنظمات في عالقتهم بأصحاب الشركات كأفراد وتصنيف الطبقات المتوسطة الجديدة المتعددة، والوضع الطبقي للسياسيين والموظفين 
انظر رايت (1985). بيد أن ال مناص من ضعف أي نظرية حول  الطبقات االجتماعية  العديدة في وضع نظرية حول  المشكالت  إلى آخره. فيما يخص 

الرأسمالية إذا كانت بدون رأس مال عامل وقادر على التصرف.
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1945قفًصا ضيقا تزداد الرغبة يف التحرر منه.

التــي تعــود إىل مــا قبــل أربعــة عقــود  الفرانكفورتيــة املاركســية  أدركــت نظريــات األزمــة 
ــة  ــات الرأســاملية االجتامعي ــف وأفضــل مــن معظــم نظري ــك بشــكل مختل ــة، وذل هشاشــتها الداخلي
ــيك.  ــي الوش ــري التاريخ ــة التغي ــاه وديناميكي ــببها واتج ــر س ــاءت تقدي ــا أس ــابقة. لكنه ــرى الس األخ
وقــد اســتبعد منهجهــا إمكانيــة أن يكــون رأس املــال وليــس العمــل هــو الــذي أنهــى رشعيــة 
."(19)trenteglorieuses" املجيــدة  التســعينيات  فــرتة  يف  تطــور  الــذي  الدميقراطيــة  الرأســاملية 

ــة  ــات االقتصادي ــا األزم ــا فيه ــن مب ــرن العرشي ــد ســبعينيات الق ــخ الرأســاملية بع ــد تاري ــع يع يف الواق
املتتاليــة عليهــا، هــو تاريــخ نشــأة رأس املــال مــن رحــم نظــام اجتامعــي أُجــرب عليــه بعــد عــام1945ومل 
يكــن يرغــب فيــه إطالًقا،حيــث جــاءت يف بدايتــه ثــورات العــامل إبــان عــام 1968، وكذلــك املواجهــة 
التــي جــرت بــني أربــاب عمــل الــرشكات الصناعيــة املتقدمــة وبــني جيــل جديــد مــن العــامل يــرون يف 
معــدالت النمــو والتقــدم االجتامعــي الدائــم يف مرحلــة إعــادة البنــاء والوعــود السياســية بشــكل عــام 
لســنوات تأســيس الرأســاملية الدميقراطيــة، شــيًئا بدهًيــا. ولكــن مل تســتطع ومل ترغــب الرأســاملية يف أن 

تفــي بهــذه التطلعــات إىل األبــد.

ــبل للتملـــص  ــن سـ ــيون عـ ــا السياسـ ــاملية وحلفاؤهـ ــوة الرأسـ ــة بحثـــت الصفـ ــوام التاليـ يف األعـ
مـــن االلتزامـــات االجتامعيـــة التـــي َتحتـــم عليهـــم تقدميهـــا مـــن أجـــل الســـالم، والتـــي كان 
ــرتاتيجيات  ــت اسـ ــد أتاحـ ــاء. وقـ ــادة البنـ ــة إعـ ــالل مرحلـ ــا خـ ــا جميعهـ ــوا بهـ ــم أن يوفـ بإمكانهـ
ــض  ــرض الفائـ ــدق، والعـ ــوق املحـ ــبع السـ ــىل تشـ ــب عـ ــت للتغلـ ــي ُطبقـ ــدة التـ ــاج الجديـ اإلنتـ
للقـــوى العاملـــة كنتيجـــة لتغـــري الهيـــكل االجتامعـــي، وكذلـــك تدويـــل األســـواق وأنظمـــة 
اإلنتـــاج، كل هـــذا أتـــاح الفـــرص للتحـــرر تدريجًيـــا مـــن القيـــود املؤسســـية التـــي فرضتهـــا 
ــام  ــد عـ ــور عـــىل الـــرشكات، والتـــي هـــددت بعـ ــات األجـ ــة تعريفـ ــة وسياسـ ــة االجتامعيـ السياسـ
.(20)"profitsqueeze" 1968أن تصـــل بالـــرشكات إىل ضغـــط دائـــم للرغبـــة يف تحقيـــق األربـــاح
ــرة  ــواق الحـ ــودة األسـ ــببت يف عـ ــاق، تسـ ــع النطـ ــر واسـ ــة تحريـ ــت عمليـ ــت انطلقـ ــرور الوقـ مبـ

ذاتيـــة التنظيـــم بقـــوة وشـــمول، عـــودة مل تتوقعهـــا أيـــة نظريـــة، ومل يكـــن لهـــا مثيـــل يف

 

19- هكذا كان الوصف الفرنسي لثالثة عقود (تقريبًا) من التقدم االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية. ففي البلدان األنجلوسكسونية كان الحديث عن 
العصر الذهبي "Golden Age"، وفى ألمانيا كان الحديث عن سنوات "المعجزة االقتصادية".

20- انظر برينر( Brenner 2006) للتعرف على مدى درامية السنوات من 1965 إلى 1980، حين بلغ االقتصاد الحضيض، قبل أن يسترد عافيته مؤقتًا في 
التسعينات، حتى وإن كان أرباب األعمال هم من استولوا وحدهم على مكاسب زيادة القدرات اإلنتاجية.
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تاريـــخ االقتصـــاد الســـيايس للرأســـاملية الحديثـــة. مل تكـــن نظريـــة األزمـــة مســـتعدة هنـــا 

لدولـــة تســـتطيع أن تتحـــرر مـــن قيـــود الرأســـاملية التـــي وضعتهـــا لخدمـــة املجتمـــع، يف 

ســـبيل التخلـــص مـــن تطلعـــات املجتمـــع التـــي مل تســـتطع الدولـــة الوفـــاء بهـــا، وكذلـــك 
مل تتأهـــب لرأســـاملية يضيـــق عليهـــا الخنـــاق يف ظـــل حريـــة أزمتهـــا املنظمـــة سياســـًيا.(21)

 مل تتقـــدم عمليـــة التحـــرر إال بالتدريـــج، كتقنيـــة تحكـــم ووســـيلة لتخفيـــف العـــبء عـــن الدولـــة 

وتحريـــر رأس املـــال يف آن واحـــد، وخاصـــة مـــا دامـــت الذكريـــات حيـــة عـــن قالقـــل عـــام 1968، 

ـــة وسياســـية، حتـــى بلغـــت ذروتهـــا  ـــات متعـــددة يف النظـــام اجتامعي ـــة باضطراب والتـــي كانـــت مصحوب

ـــدان. ـــة للبل ـــات العمومي ـــي واملالي ـــايل العامل ـــام امل ـــة يف النظ ـــة الحالي ـــة يف األزم املؤقت

21- وكذلك لم تكن مستعدة للخيارات المبهرة للمرونة التاريخية، لما يمكن للنظرية أن تظهره كوسيلة بديلة لإلشباع لضمان دوافع العمل واإلنتاج في 
الرأسمالية، أو كإلهاء عن مطالب التقدم السياسي الجمعي، لصرف النظر إلى إشباع الحاجات االقتصادية الفردية من خالل التطور المتسارع في عالم السلع.
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أزمة الشرعية األخرى ونهاية سالم ما بعد الحرب

يف ضــوء أحــداث األربعــة عقــود الفائتــة منــذ رواج نظريــة األزمــة، أود أن أقــرتح مصطلحــا أوســع 

ألزمــة الرشعيــة، مصطلــح ال يعــرف طرفــني فاعلــني فقــط، الدولــة ومواطنيهــا، ولكــن ثالثــة أطــراف: 

ــال و"الخاضعــني لألجــر"(22). ــة ورأس امل الدول

 مل يعــد املواطنــون فقــط هــم مــن يحــددون التطلعــات التــي يكون عــىل النظــام الســيايس االقتصادي 

أن يلبيهــا ليبلــغ رشعيتــه، ولكــن أيًضــا رأس املــال الــذي مل يعــد يظهــر كأداة،بــل أيًضــا كطــرف فاعــل، 

أو باألحــرى اُملــالك واملــدراء الذيــن يلهثــون خلــف األربــاح. بــل إن التطلعــات التــي تطرحهــا يجــب أن 

تكــون يف الحقيقــة أكــرث أهميــة الســتقرار النظــام مــن تلــك الخاصــة باملواطنــني الخاضعــني لــرأس املــال، 

مبــا أن طبيعــة النظــام طبيعــة رأســاملية: فقــط إذا مــا تحققــت تلــك التطلعــات، فــإن غريهــا ســوف 

يتحقــق، لكــن العكــس غــري صحيــح بالتبعيــة. لذلــك فــإن أزمــة الرشعيــة ميكــن - بخــالف مــا تقــول 

بــه نظريــات األزمــة النيــو ماركســية -أن تنمــو مــن قلــق "رأس املــال" مــن الدميقراطيــة والتكليفــات 

التــي تفرضهــا، وهــذا يعنــي: أن اســتقراره مرتبــط بعــدم تطــور املطالــب االجتامعيــة تصاعدًيــا بصــورة 

"متجــاوزة للنظــام"، األمــر الــذي توقعــه الكثــريون يف ســبعينيات القــرن التاســع عــرش.

ــال  ــب رأس امل ــة إىل جان ــة املوجه ــة الرشعي ــة أزم ــع نظري ــامل م ــال األع ــرشكات ورج ــل ال تتعام

عــىل أنهــا عنــرص يزيــد مــن املنافــع واألربــاح، بــدالً مــن أن تتعامــل معهــا عــىل أنهــا دافــع للرخــاء، 

ــه  ــىل أن ــات ع ــك النظري ــال" يف تل ــر "رأس امل ــة. ويظه ــة االقتصادي ــية الدول ــة لسياس أو أدوات طيع

عنــرص فاعــل جمعــي متعنــت يجــري وراء املصلحــة الشــخصية، عنــرص اســرتاتيجي قــادر عــىل 

ــدم  ــن ع ــرب ع ــري راض وأن يع ــون غ ــه أن يك ــدود، ميكن ــكل مح ــع بش ــري متوق ــه غ ــل، ولكن التواص

ــال  ــة رأس امل ــدرج تحــت مظل ــر مــن ين ــب ميكــن تقري الرضــا هــذا. مــن خــالل شــكل الدخــل الغائ

، ومــاذا ينــدرج تحتهــا يف نظريــة مصوغــة عــن الطبقــات االجتامعيــة تبًعــا لنمــوذج االقتصــاد 

ــىل رأس ــد ع ــخيص للفوائ ــل الش ــة الدخ ــن تبعي ــأ م ــاملية  تنش ــح الرأس ــي. فاملصال ــيايس الطبق الس

22- وجهة نظري في األزمات االقتصادية باعتبارها أزمات ثقة، وفي انخفاض االستثمارات باعتبارها تعبير عن عدم الرضا من جانب أصحاب ومستثمري رأس 
المال، تتفق بشكل كبير مع نظرية ميشال كاليكي في االقتصاد (على سبيل المثال كاليكي 1943).
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املــال العامــل. وتعــد الدخــول الرأســاملية دخــوال احتياطيــة ُيحصلهــا أصحابهــا أو املؤمتنــون عليهــا مــن 

ــذي  ــاح عــىل رأس املــال الخــاص بهــم ، أوال ــادة األرب ــة زي ــه، وذلــك مــن خــالل محاول رأس املــال ذات

ــاح" يف هــذا  ــني يواجــه هــؤالء "الخاضعــون لألرب ــه ، يف الحالت ــاء علي يقومــون بتشــغيله بصفتهــم أمن

الســياق "الخاضعــني لألجــور" الذيــن ميتلكــون القــوة العاملــة بــدالً مــن رأس املــال، فيتنازلــون عنهــا، 

كــرأس مــال متغــري، ملالــيك رأس املــال الثابــت يف مقابــل مثــن يحــدده التعاقــد. وال يرتبــط يف ذلــك مثــن 

"ســلعة األيــدي العاملــة" بالربــح الــذي ميكــن أن ينتــج عــن تشــغيلها أو الــذي ال ينتــج عنهــا. إذ يتــم 

الربــط بــني الفــرق الواقــع بــني رأس املــال االحتياطــي ودخــل العمــل املحــدد بالتعاقــد – بــني الربــح 

ــرث  ــة األك ــاىل : الفئ ــو الت ــىل النح ــة ع ــل االقتصادي ــة ســوق العم واألجــر – يف املنظــور النفــيس لنظري

ــا إزاء املخاطــر يفضلــون أن يصبحــوا موظفــني بدخــول عمــل منخفضــة ولكنهــا مضمونــة، أمــا  تحفًظ

"املقبلــون عــىل املخاطــر" فيصــريون أصحــاب أعــامل بدخــول رأســاملية  مــن املمكــن أن تكــون مرتفعــة 

لكنهــا غــري مضمونــة. يف الوقــت الــذي يحــاول فيــه أصحــاب الدخــول الربحيــة أن يرفعــوا مــن ربــح 

ــود  ــل املجه ــة يســعون إىل تقلي ــي الدخــول الثابت ــإن متلق ــة، ف ــل إىل أقــىص درجــة ممكن ــال العام امل

ــادة  ــا أن زي ــة أمــور منه ــع يف جمل ــة(23). وتظهــر رصاعــات التوزي ــل درجــة ممكن ــك إىل أق ــالزم لذل ال

الدخــول الربحيــة تقتــيض تقليــل األجــور يف ظــل رسيــان الظــروف األخــرى، والعكــس صحيــح(24).

ــات،  ــط كامكين ــس فق ــل ولي ــرف فاع ــال كط ــه رأس امل ــر في ــذي يظه ــيايس، ال ــاد الس ــع االقتص يدف

ــة،  ــورًا تقني ــط أم ــا فق ــل صورًي ــف الكام ــو والتوظي ــدو  النم ــث يب ــام، حي ــاد إىل األم ــة االقتص بعجل

ــي  ــف التكنوقراط ــني التعري ــرق ب ــن الف ــا يكم ــة. هن ــة بالسياس ــور مرشوط ــة أم ــا يف الحقيق ــري أنه غ

لألزمــة، كــام ســاد يف األعــوام التــي تلــت الحــرب العامليــة الثانيــة ويف بولــوك، وبــني النظريــة 

املــال  رأس  مالــيك  باســتعداد  الكامــل  والتوظيــف  النمــو  يرتبــط  الفرانكفورتيــة.  املجتمعيــة 

23- لماذا يشتبه أرباب العمل وعلماء االقتصاد دائًما في العمال ويتهموهم بدهيًا بـ "التقصير في العمل"(Shirking) ولماذا يجب إخضاعهم لرقابة فاعلة 
ألقصى درجة باعتبارهم "انتهازيين مخادعين" (وليامسون وآخرون عام 1975.).

24- بالطبع هناك اليوم أكثر من أي وقت مضى منطقة رمادية تختلط فيها األنواع. فتجد فيها على سبيل المثال أشكال عديدة من تحديد األجر "على أساس 
األداء"، التي أتت في أعقاب نظام األجور بالقطعة لعمال الصناعة اليدويين، وصغار المدخرين، الذين يجمعون بين دخل العمل والفائدة. كذلك الدخول 
المحصلة مما يسمى بـ "رأس المال البشري"، تلك الدخول التي يمكن اعتبارها أرباًحا رأسمالية وأرباًحا من العمل على حد سواء. ما يهم هنا هو التمييز 
التحليلي بين ديناميكية تراكم رأس المال والتي تهدف إلى تعظيم اإليرادات بدون سقف، وتقليدية ضمان اإلعاشة على مستوى دخل معين أو مستوى دخل 
يزداد بصورة محسوبة. كال الطريقين االقتصاديين موجودان في الرأسمالية جنبًا إلى جنب باعتبارهما توجهان مختلفان، يمثلهما فئات اجتماعية ومؤسسات 

.(2011c شتريكStreeck) مختلفة تتضارب تطلعاتهم ومطالبهم، وتداخل أيًضا بشكل جزئي
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لالســتثامر، والــذي يرتبــط بــدوره مبســتوى تطلعاتهــم للعوائــد وتوقعاتهــم للربــح، وكذلــك تقديرهــم 

العــام للظــروف املجتمعيــة بخصــوص ضــامن الطريقــة الرأســاملية يف االقتصــاد. غيــاب األزمــات 

االقتصاديــة يعنــي رضــا رأس املــال، أمــا ظهورهــا فيرتتــب عليــه اســتياء رأس املــال. اليتــم تحديــد عائــد 

االســتثامر الــذي يطلبــه أصحــاب رؤوس األمــوال واملســتثمرون، إمنــا يتغــري بحســب الظــروف املكانيــة 

والزمانيــة. وتظهــر عــىل املســتثمرين القناعــة إذا مل يجــدوا خيــارات أخــري، أمــا إذا وجــدوا أن أرباحهــم 

ال ترقــى إىل املعــدل املطلــوب إذا مــا قورنــت بغريهــا، فســيصعب إرضاؤهــم. كــام ميكــن أن يفقــدوا 

ــأن  الثقــة وميســكوا رؤوس أموالهــم إذا مــا استشــعروا العــداء مــن محيطهــم املجتمعــي أو أحســوا ب

تطلعــات هــذا املحيــط املجتمعــى مبالــغ فيهــا، وذلــك مــن خــالل اللجــوء إىل الرصيــد النقــدي (تفضيــال 

لســيولة)،أو إىل الهــروب بــرأس املــال إىل أن تتحســن الظــروف.

تنتــج األزمــات االقتصاديــة عــن أزمــات الثقــة مــن قبــل رأس املــال، وهــي ال ُتعــد  اختــالالت تقنيــة، 

بــل هــي أزمــات رشعيــة لهــا طابــع خــاص. وتعتــرب البطالــة وانكــامش النمــو نتائــج لـــ "إرضابــات عــن 

االســتثامر(25)" مــن قبــل هــؤالء الذيــن ميتلكــون رأس املــال.وإذا ماتــم تشــغيل رأس املــال فــإن هــذه 

الظواهــر ســوف تنتهــي، لكــن لــن يتــم التخلــص منهــا طاملــا أن أصحــاب رأس املــال يفتقــدون الثقــة. 

ــار  ــني االختي ــاس للاملك ــون يف األس ــة، يك ــة خاص ــاملية ملكي ــي يف الرأس ــال املجتمع ــد رأس امل وُيع

ــم، ويف كل األحــوال الميكــن إجبارهــم عــىل اســتثامره(26)، ــو له يف تشــغليه أوعــدم تشــغيله كــام يحل

ومــن الصعــب تقديــر متــى يحلــو لرجــال األعــامل أن يصنعــوا شــيًئا، بحيــث ال ينفــع رجــال االقتصــاد 

ــم  ــق بـــ "عل ــر يتعل ــا لتقديرهــم هــو أم ــا، وســيعلنون أن هــذا األمــر وفًق حســاباتهم عــىل األقــل هن

النفــس".

ويكمــن حــل األزمــات عــن طريــق السياســة االقتصاديــة، يف املســاومة واملفاوضــة بــني كل 

ــاب  ــات أصح ــة، وتوقع ــن جه ــع م ــاه املجتم ــم تج ــة وتطلعاته ــال الربحي ــاب رأس امل ــات أصح توقع

25- هو مصطلح مستخدم في الفكر النقدي للرأسمالية في السبعينيات. كانت الفكرة السياسية هي إحباط "إضرابات االستثمار" من خالل وضع "ضوابط 
لالستثمار".

26- جوهر مشكلة أي سياسة اقتصادية في الرأسمالية معروف "يمكنك أن تقود األحصنة إلى الماء، ولكن عليها أن تشرب بنفسها". هذا ما قاله كارل شيلر 
عالم االقتصاد المنتمي القتصاد كينزي، والسياسي االقتصادي ىالمنتمي للحزب الديمقراطي االجتماعي األلماني في أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات 

حول جهوده إلنعاش االقتصاد بعد 1967.
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األجــور الثابتــة فيــام يخــص التشــغيل واألجــور مــن جهــة أخــرى، حتــى يتــم  الوصــول إىل تــوازن يــراه 

رأس املــال عــادال بالدرجــة الكافيــة لــيك يظــل مســاهام يف صناعــة االزدهــار. 

إذا فشــل ذلــك وأصبــح تخــوف رأس املــال وعــدم إرضــاء تطلعاتــه اختــالالً يف "النظــام االقتصــادي"، 

فــإن ذلــك ســيؤدي إىل نشــأة أزمــة رشعيــة إضافيــة، تلــك التــي ســتكون عنــد الخاضعــني لألجــور، والذي 

ــا ملهادنتــه، وباألخــص توفــريه للنمــو والتشــغيل الكامــل. وال يســتلزم  ميثــل دوران عجلــة النظــام رشًط

ذلــك تطلعــات جديــدة، ولكــن يكفــي فقــط عــدم الوفــاء بالقديــم منهــا.

بتعبــري آخــر، تشــرتط الرأســاملية وجــود عقــد مجتمعــي، تحــدد فيــه التطلعــات املرشوعــة املتبادلــة 

ــد –  ــة التحدي ــت أو زادت درج ــر – قل ــني لألج ــح، والخاضع ــني للرب ــل، للخاضع ــال والعم ــرأس امل ل

كدســتور اقتصــادي رســمي أو غــري رســمي. فالرأســاملية ليســت حالــة طبيعيــة، كــام تحــاول النظريــة 

ــة،  ــات الزماني ــرتن باملعطي ــي مق ــام مجتمع ــي نظ ــا ه ــه، إمن ــا ب ــة أن تقنعن ــة االقتصادي واإليديولوجي

يحتــاج للصياغــة واكتســاب الرشعيــة: تتعــدد أوجــه صياغتــه وتفاصيلــه مكانًيــا وتاريخًيــا، والتــي هــي 

ــة للتفــاوض مــن جديــد، ومهــدد بالثــورة يف أي وقــت.  ــا قابل يف األصــل دامئً

ــزي بتســوية مابعــد الحــرب السياســية  ــدأ يتداعــى مايعــرف يف األدب اإلنجلي ــي الســبعينيات ب فف

االقتصاديــة (postwar settlement) الخاصــة بالرأســاملية الدميقراطيــة: حيــث نشــأ اتفــاق مجتمعــي 

ــة الســتمرار الرأســاملية يف شــكل  ــة التجاري ــد الحــرب حــول أســس العملي ــا بع ــن ظــروف م ــع م ناب

جديــد. 

عـــىل الصعيـــد العاملـــي وضعـــت الرأســـاملية بعـــد عـــام 1945 يف موقـــع الدفـــاع عـــن النفـــس، 

ووجـــب عليهـــا أن تســـعى لتمديـــد رخصتهـــا ىف املجتمـــع وتجديدهـــا(27)، يف كل دول الغـــرب، 

بعدمـــا اشـــتد عـــود الطبقـــة العامليـــة نظـــًرا للحـــرب واملنافســـة مـــن األنظمـــة األخـــرى. مل يكـــن 

ذلـــك ليتحقـــق إال مـــن خـــالل تنـــازالت كبـــرية، كـــام توقعـــت النظريـــة الكينزيـــة ومهـــد الطريـــق 

لهـــا: عـــىل املـــدى املتوســـط يف صـــورة سياســـة الدولـــة االقتصاديـــة، وتخطيطهـــا لضـــامن التنميـــة، 

والتشـــغيل الكامـــل، والتـــوازن االجتامعـــي، وتحســـني الحاميـــة دامئًـــا ضـــد تقلبـــات الســـوق، 

27- يمكننا أيًضا المبالغة والقول بالحاجة إلعادة إصدار "رخصة رأسمالية لصيد األرباح".



44

وعــىل املــدى البعيــد يف صــورة نهايــة تاريخيــة للرأســاملية يف عــامل تقــل فيه معــدالت الفائــدة وهوامش 

الربــح بصــورة دامئــة. فقــط يف ظــل تلــك الظــروف، أي يف ظــل أولويــة الغايــات االجتامعيــة املحــددة 

سياســًيا، أمكــن بعــد نهايــة اقتصــاد الحــرب إعــادة إحيــاء اقتصــاد ربحــي يف داخــل دميقراطيــة ليرباليــة 

مســتقرة مضــادة لالنتكاســات الفاشــية، واإلغــراءات الســتالينية، وأصبــح إعــادة تفعيــل حقــوق امللكيــة 

وحقــوق اإلدارة شــيًئا ميكــن تنفيــذه سياســًيا. 

زاد االتجــاه إىل نــرش ومراقبــة االلتــزام مبــا تــم تســميته يف مناقشــات النظريــة الفرانكفورتيــة "وصفــة 

ســالم" رأســاملية مــا بعــد الحــرب، مــن خــالل دولــة حامئيــة تهــذب الســوق، تخطــط و تــوزع، و التــي 

عليهــا إذا مــا فقــدت رشعيتهــا أن  تؤمــن األســس االقتصاديــة للرأســاملية الجديــدة.

بــدأ الســالم الســيايس االقتصــادي لفــرتة مــا بعــد الحــرب يتداعــى يف الســبعينيات ، وبــدأت جملــة 

توصيفــات ورشوح لهــذا التطــور باإلشــارة إىل ضعــف التنميــة يف النصــف الثــاين مــن الســتينيات، الــذي 

ــا فيــه كــام كان  ــا قــادًرا عــىل العطــاء وراغًب أتــاح الفرصــة للنظــام االقتصــادي الرأســاميل أال يظــل دامئً

الوضــع يف العقــود التاليــة لنهايــة الحــرب. 

ــاظ عــىل الســالم االجتامعــي واالســتقرار الســيايس  ــات الغــرب يف ســعيها للحف كان رد فعــل حكوم

ألقــىص مــدة ممكنــة أن طفقــت تجــرب تقنيــات جديــدة للتخطيــط والتوجيــه القومــي لالقتصــاد، يف 

حــني أن العــامل متســكوا -أكــرث مــن أي وقــت ســابق- مبــا تــم االتفــاق عليــه طبًقــا لفهمهــم يف ســنوات 

تأســيس النظــام.

هــل مــن املنطقــي أن يســتمروا يف املشــاركة يف الرأســاملية، ويحرتمــوا قواعدهــا ويخلقــوا مــن رأس 

ــا، حتــى إن مل ينالــوا قســًطا مــن هــذا الخــري؟ أمــا فيــام يخــص الجانــب الرأســاميل، فــإن  املــال أرباًح

عليــه أن يخــىش ثــورة توقعــات متزايــدة (revolutionofrisingexpectations)، ال ميكــن إرضاؤهــا عىل 

الــدوام، إال إذا كان ذلــك عــىل حســاب انخفــاض متزايــد يف األربــاح، وتحويــل االقتصــاد الخــاص – مــن 

خــالل سياســة قوميــة تنشــأ تحــت ضغــط الناخبــني – إىل بنيــة تحتيــة عامــة مخطــط لهــا وتقــع تحــت 

إرشاف الدولــة.

بــدا الوضــع إجــامالً يف نهايــة الســتينيات يشــبه تلــك الحالــة التــي وصفهــا ميشــل كاليــيك 
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(Kalecki Michal) يف مقالــه الثاقــب الرؤيــة يف عــام 1943، تلــك الحالــة التــي ميكــن لنمــوذج كينــزي 

أن يفشــل فيهــا أمــام مقاومــة رأس املــال.كان الســؤال الــذي أنطلــق منــه كاليــيك عــن ماهيــة اعرتاضــات 

أصحــاب األعــامل يف زمانــه ضــد السياســة االقتصاديــة عــىل النمــوذج الكينــزي، طاملــا أن تلــك ســتضمن 

لرشكاتهــم منــًوا ثابًتــا دامئًــا. كانــت إجابتــه أن التشــغيل الكامــل يحمــل يف طياتــه لــرأس املــال خطــر أن 

يصــري العاملــون إىل الغــرور ألنهــم ســيكونون يف أي وقــت قــد نســوا العــوز املرتبــط بالبطالــة. يف تلــك 

الحالــة ميكــن أن ينهــار النظــام واالنضبــاط يف مــكان العمــل ويف السياســة. وكــام يقــول كاليــيك، فإن رأس 

املــال لذلــك مــن مصلحتــه وجــود بطالــة دامئــة متجــذرة حتــى مــع انتعــاش االقتصــاد تكــون مبثابــة 

إنــذار للعــامل يذكرهــم مبــا ســيحيق بهــم إذا مــا زادت تطلعاتهــم وطلباتهــم. لكــن هــذا يشــرتط أن 

ُتــرصف الدولــة عــن ضــامن التشــغيل الكامــل بــأدوات منــوذج كينــزي.

ــت  ــي اجتاح ــات الت ــة اإلرضاب ــة يف موج ــاملية الدميقراطي ــات الرأس ــن حكوم ــري م ــامل وكث رأى الع

ــات  ــوه األزم ــر صف ــو ال تعك ــن من ــد م ــن الح ــت ع ــة طال ــة ملرحل ــام 1968 و1969 نتيج ــامل يف ع الع

وتشــغيل كامــل مضمــون، وتعبــريًا عــن اإلرساف املتزايــد مــن جانــب العــامل الذيــن دللتهــم الرفاهيــة، 

ودللتهــم دولــة الخــري واإلحســان(28).  أمــا العــامل عــىل الجانــب اآلخــر فعــىل اعتقــاد بأنهــم ال 

ــامن  ــتمر للض ــني مس ــة وتحس ــة دوري ــم بصف ــادة أجوره ــي يف زي ــم الدميقراط ــكون إال بحقه يتمس

االجتامعــي. مــن هنــا اتســعت الفجــوة بــني توقعــات العمــل ورأس املــال إىل درجــة أن أنظمــة 

الرأســاملية الدميقراطيــة التــي نشــأت بعــد الحــرب وقعــت يف أزمة، فالنصــف األول مــن الســبعينيات 

ــه  ــم مبطالب ــات كل منه ــامل والنقاب ــاب األع ــك أصح ــني متس ــات ح ــات اإلرضاب ــدا يف موج ــهد تزاي ش

ــدأ  ــت ردة الفعــل أن ب ــك. كان ــازالت أكــرث مــن ذل ــال نفســه ال يســتطيع أن يقــدم تن ووجــد رأس امل

رأس املــال يف التهيــؤ لنقــض العقــد املجتمعــي ملــا بعــد الحــرب، إذ نفــض عنــه غبــار الســلبية، وأخــذ 

يعيــد تكويــن قدرتــه عــىل التغيــري والتشــكيل مــن جديــد، وتحــرر مــن تحكــم السياســة الدميقراطيــة 

28- دون أن أتمكن من إثبات ذلك هنا تفصيًال، إنني على قناعة بأن أصل هيمنة الفكر العام الذي جعلنا "نحن"، أي الرجل العادي والمرأة العادية، كثيري 
المطالب يصعب إرضاؤنا، فوجب علينا أن نتعلم من جديد القناعة، أصل هيمنة هذا الفكر يعود إلى المناقشات التي عالجت فيما بعد حركات اإلضراب 
في عام 1968 و1969.  كما سأوضح فيما بعد فإن  النظرية االقتصادية النموذجية حملت غطرسة الجماهير تلك - والتي كان الحديث حولها ألول مرة في 
هذا الوقت -  المسؤولية عن المديونيات القومية في العقود التالية. التفسير األنسب هو أنه محاولة لصرف النظر عن عدم المساواة في توزيع األرباح 

والذي زاد في نفس الوقت بصورة كبيرة.
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واســتغاللها لــه. ســاعده يف ذلــك أن بيده-عــىل عكــس العــامل والنقابات-اســرتاتيجية بديلــة تســاعده 

عــىل االســتمرار يف الرأســاملية الدميقراطيــة، تكمــن يف ســلب ثقتــه منهــا بصــورة تدريجيــة، وحرمانهــا 

مــن مــوارد االســتثامر الالزمــة الســتمرارها.
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التحول الطويل: من رأسمالية ما بعد الحرب 

إلى الليبرالية الجديدة

يف منتصــف الســبعينيات الهــادرة (roaringseventies)، كــام وصفــت بعــد ذلــك بســبب التطلعــات 

ــاب رأس  ــدأ أصح ــام، ب ــو الع ــة والج ــىل السياس ــيطرا ع ــن س ــة اللذي ــو والحري ــا إىل النم ــغ فيه املبال

ــرب.  ــد الح ــا بع ــاملية م ــيايس لرأس ــاد الس ــة االقتص ــادة هيكل ــدة إلع ــا مدي ــغلينه حرًب ــال ومش امل

وهــؤالء هــم مــن قامــوا بذلــك، وليــس جمــوع "الخاضعــني لألجــور" الواســعة كــام توقعتهــا ومتنتهــا 

ــم  ــذي ســمح له ــن النظــام ال ــو االقتصــاد ينســحبون م ــدأ أصحــاب ومحرك ــة. ب ــة الرشعي ــة أزم نظري

ــادة  ــم لقي ــودوا إىل مكانته ــني - أن يع ــني الحرب ــا ب ــداث م ــن أح ــم م ــىل الرغ ــام 1945 –ع ــد ع بع

املجتمــع الصناعــي، وذلــك تحــت تأثــري انطبــاع عــام 1968، والذعــر الــذي أنتجــه جــو ســيايس 

تجســد يف مذكــرات تفاهــم اقتصاديــة مثــل تلــك التــي أرادت "اختبــار حــدود احتــامل االقتصــاد"(29)،

 The Democratic "الدميقراطــي للطبقــات الكتــب مثــل كتــاب "النضــال   والحًقــا يف عناويــن 

 Politics Against   "ــاب "سياســات ضــد أســواق ــه كــوريب Korpi، وكت ClassStruggle(1983) ملؤلف

ــك الــرشكات  Markets(1985) ملؤلفــه اسبينج–أنديرســينسEsping-Andersens.زادت مــن جــراء ذل

والصناعــات والجمعيــات التــي اهتــدت إىل هــدف جديــد موحــد: تحريــر الرأســاملية وتوســيع أســواقها 

ــا.  ــا وخارجًي داخلًي

أدت أحــداث الســتينيات وأزمــة املــواد الخــام يف عــام 1972 إىل تراجــع احتامليــة أن يكــون 

بااللتزامــات  الوفــاء  عــىل   - يقبلهــا  رشوط  ظــل  يف   - قــادًرا  البعيــد  املــدى  عــىل  "االقتصــاد" 

التــي تعهــد بهــا يف النظــام الســابق تحــت ضغــط ســيايس.انعدمت الثقــة يف اســتمرار ارتفــاع 

الــرشكات  النمــو كوصفــة لخلــق ســالم دميقراطــي رأســاميل،وكان تحقيــق ذلــك يتطلــب مــن 

للحفــاظ عــىل  أرباحهــم  الذيــن زادوا بصــورة غــري مقبولــة أن يتخلــوا عــن  وضحايــا األربــاح 

التشــغيل الكامــل أو أن يهيكلــوا إنتاجهــم ومنتجاتهــم بتكاليــف عاليــة بحيــث يضمــن ذلــك 

ــبب  ــة بس ــل ثق ــد مح ــة مل تع ــا أن الدول ــور. ومب ــني األج ــوة ب ــل الفج ــة ويقل ــور عالي ــغيل بأج التش

29- هذا ما قاله السياسي اليساري المنتمي للحزب االجتماعي األلماني (SPD) يوخين شتيفين في مؤتمر الحزب عام 1971 عن السياسة الضريبية، وهو 
ما أدى إلى استياء كبير في الرأي العام، وعلى المدى البعيد نهاية مساره الوظيفي السياسي.
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ســقوطها يف أيــدي الدميقراطيــني االجتامعيــني(30)، مل يعــد هنــاك حــل ســوى الفــرار إىل الســوق 

وتحريــر االقتصــاد الرأســاميل مــن التحكــامت البريوقراطيــة السياســية لســنوات إعــادة اإلعــامر، 
وإعــادة تحصيــل هوامــش ربــح مقبولــة عــن طريــق أســواق حــرة، وعــن طريــق خلخلــة(31)

 تنظيم السوق من خالل سياسة الدولة، مع ارتباط ذلك بخطر نشأة أعباء اجتامعية.

كانــت اســرتاتيجية تحريــر الســوق – تحجيــم الدولــة الحامئيــة والرجــوع إىل الســوق بوصفــه آليــة 

توزيــع اقتصاديــة بدائيــة – اســرتاتيجية ناجحــة بصــورة مذهلــة، إذا مــا نظرنــا إليهــا اليــوم؛ كــام أنهــا مل 

تفاجــئ مطلًقــا النظريــة النقديــة(32).

وبــدأت عنــارص أساســية للعقــد املجتمعــي الخــاص برأســاملية مــا بعــد الحــرب ُتعلــن يف مجتمعــات 

الغــرب تدريجًيــا أو ُتوضــع محــل شــك: الضــامن الســيايس للتشــغيل الكامــل، تحديــد أجــور مــن خــالل 

مفاوضــات مــع نقابــات حــرة، ومشــاركة العاملــني يف إدارة مــكان العمــل والــرشكات، فســيطرت الدولــة 

عــىل الصناعــات املفصليــة، وقطــاع عــام عريــض آمــن للتشــغيل يكــون مثــاال يحتــذي بــه يف االقتصــاد 

الخــاص، وحقــوق مدنيــة اجتامعيــة عامليــة محميــة ضــد التنافــس، وتحجيــم عــدم التكافــؤ االجتامعــي 

مــن خــالل سياســة الدخــول والرضائــب، وسياســة اقتصاديــة وصناعيــة ملنــع أزمــات النمــو. إبــان عــام 

1979، عــام "أزمــة الوقــود الثانيــة"، وبــدأ يف الدميقراطيــات الغربيــة كلهــا تحجيــم النقابــات، ومبــوازاة 

ــات  ــد إصالح ــا ُتع ــن تدرجه ــم م ــىل الرغ ــي ع ــا، وه ــات تدريجًي ــة اإلصالح ــدور عجل ــدأت ت ــك ب ذل

جذريــة تســتهدف أســواق العمــل وأنظمــة الحاميــة االجتامعيــة، ويف ظــل "إضفــاء صفــة املرونــة" عــىل 

املؤسســات – األمــر الــذي قيــل عنــه أنه تخلــف – وتفعيل قــدرات القــوى العاملة، أدت أنظمــة الحامية 

االجتامعيــة تلــك إىل نقــض ومراجعــة جوهريــة لدولــة الخــري واإلحســان يف عقــود مــا بعــد الحــرب، تلك 

30- كانت السبعينيات عصر رواج نظرية االختيار العام (Public Choice Theory) في علوم االقتصاد والتي تشكل أجهزة الدولة وأطرافها الفاعلة فيها 
 (BuchananundTullockانظر بوكانان وتولوك) كيانات لتعظيم المنافع، تمتلك بعكس رأس المال مزية أنها تستطيع أن تستخدم السلطة العامة إلثراء نفسها

عندما نظر بوكانان، وهوأحد مؤسسي تلك النظرية، إلى الماضي، وصف االختيار العام بأنه "سياسات تفتقد الرومانسية" (بوكانان 2003).

31- انظر كانيدو( Canedo 2008) حول نهوض حركة خلخلة  تنظيم السوق.

32- توقع كل من فيبر وشومبيتير وكيننيس لرأسمالية األسواق الحرة نهاية هادئة أو نصف هادئة في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك انطالقًا من 
منظورات مختلفة وبتقديرات شتى. من الجدير أيًضا بالتذكر أن بوالنيي توقع في كتابه TheGreatTransformation  "التحول العظيم" (1944) بكل ثقة 
أن الرأسمالية الليبرالية ليست سوى ماضي لن يعود. "تشهد األمم تطوًرا أدى إلى أن النظام االقتصادي توقف عن فرض القوانين التي يعمل على أساسها 

على المجتمع، كما أدى إلى ضمان أولوية المجتمع على هذا النظام" (Polanyiبوالنيي 1957<1944>، 251).
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املراجعــة التــي زاد تفســريها بتمــدد األســواق لتتخطــى حــدود مــا ُيعــرف بـــ "العوملــة". يضــم ذلــك 

ــة وأخــرى هامشــية  ــة؛ وتقســيم أســواق العمــل إىل أجــزاء جوهري ــة مــن اإلقال حــرص حقــوق الحامي

ــة،  ــة متجــذرة عالي ــة ،والســامح ببطال ــا، والســامح بالتشــغيل بأجــور ضعيف ــوق حاميته ــاوت حق تتف

وخصخصــة الخدمــات العامــة مــع خفــض التشــغيل الحكومــي، وكذلــك المركزيــة تقريــر األجــور، وإذا 

أمكــن رفــع يــد النقابــات عــن التدخــل يف تحديدهــا(33). بغــض النظــر عــن االختالفــات والخصوصيــات 

القوميــة، فإنــه مــن جــراء هــذا التطــور نشــأت دولــة الرفاهيــة "مرنــة" تتكيــف مــع الســوق بشــكل 

متزايــد، ومتطــور فيــام يخــص إعــادة تطويــر الســلع، وتزيــد فيهــا فــرص التشــغيل وتقــل التكاليــف 

عــىل حســاب خفــض الحــد األدىن لإلعاشــة املجتمعيــة الــذي تكفلــه الحقــوق املدنيــة االجتامعيــة(34).

    منــذ نهايــة الســبعينيات مل تعــد أســواق العمــل هــي الوحيــدة التــي تحــررت مــن القيــود 

نحــو  عــىل  املــال  ورأس  والخدمــات  البضائــع  أســواق  كذلــك  األمــر  شــمل  بــل  الحكوميــة، 

متزايــد. ويف الوقــت الــذي كانــت تأمــل فيــه الحكومــات تحصيــل منــو اقتصــادي إضــايف مــن 

جــراء هــذا، وإعتاقهــم مــن املســئولية السياســية، اســتغل أصحــاب األعــامل توســع األســواق 

ــل(35). ــروف العم ــور وظ ــد يف األج ــن املتزاي ــور، أو التباي ــوء األج ــربر لس ــا كم ــس فيه ــداد التناف واحت

يف الوقــت نفســه اســتحالت األســواق الرأســاملية إىل أســواق ملراقبــة الــرشكات التــي جعلــت 

(هوبــرن الجيــدة  لــإلدارة  العليــا  القواعــد  مــن  أســهمها  لحامــيل  املضافــة  القيمــة  زيــادة 

ــم  ــني وتعلي ــواق تأم ــكندنافيا، إىل أس ــى يف اس ــدة، حت ــون يف دول ع ــه املواطن Höpner2003). وتوج

خاصــة كمكمــل أو حتــى كبديــل عــن الخدمــات الحكوميــة العامــة، مــع إمكانيــة الحصــول 

ــورة  ــكان بص ــادي يف كل م ــؤ االقتص ــدم التكاف ــع ع ــوازي ارتف ــل. وبالت ــة للتموي ــروض خاص ــىل ق ع

ــن  ــط م ــة، بضغ ــاملية املتقدم ــررت دول الرأس ــها تح ــة نفس ــا بالرسع ــورة وغريه ــذه الص ــة. به رسيع

مالــيك وقــادة أوركســرتا االقتصــاد، مــن مســؤولياتها التــي اضطلعــت بهــا يف منتصــف القــرن

.(Darbishire 2000)و Katz 33- اختياري من األدب الثري حول هذا الموضوع: كاتس وداربيشيري

34- للحصول على نظرة عامة عن تطور دولة الخير واإلحسان منذ الثمانينيات، انظر شاربف وشميدت  Scharpfوb ;(Schmidt 2000a)، وكذلك مقدمة 
دار النشر (Castles et al. 2010 )، وكذلك مقاالت كاوتو( Kautto 2010) وبالير(Palier  2010) في "دليل أكسفورد لدولة الرفاهية".

35- لإلطالع على أمور عدة في هذا السياق، انظر إيمينيجير وآخرون (2012)، جولدتوربي (1984)، وبالير وتيلين (2010).



50

لتحقيــق النمــو والتشــغيل الكامــل والضــامن والتكافــل االجتامعــي، وتركــوا مصلحــة مواطنيهــم 

ــىض. ــت م ــن أي وق ــرث م ــوق أك ــا الس ــم به ــم يتحك ورفاهيته

ــة  ــدة يف دول الغــرب الرثي ــة الجدي ــل إىل الليربالي ــر باملالحظــة اصطــدام التحــول الطوي ومــن الجدي

ــا إىل حــد بعيــد وحدهــا  مبقاومــة ضعفهــا. فلــم تكــن البطالــة املتجــذرة التــي أصبحــت شــيًئا طبيعًي

ــون  ــك فن ــن، وكذل ــواق الزبائ ــع إىل أس ــواق التوزي ــن أس ــول م ــن التح ــث ضم ــك، حي ــبب يف ذل الس

ــاة  ــة عــىل مجــاالت متزايــدة يف الحي ــاًءا واســًعا إلضفــاء الصبغــة التجاري التســويق التــي تطــورت، وف

ــار الــذي وصفــه  ــة، واســتقرت بدوافــع املواطنــني يف العمــل واإلنتاج.أضــف إىل ذلــك االختي االجتامعي

ــدة للتشــغيل  ــن خــالل أشــكال جدي ــام 1968 م ــذات يف ع ــق ال ــيابيلو ملــرشوع تحقي بولتانســيك وش

وتنظيــم العمــل يف "مجتمــع العلــم" املنفتــح (بولتانســيك وشــيابيلوBoltanskiوChiapello). وأســواق 

ــبة  ــل بالنس ــة العم ــارت أهمي ــاء ص ــم نس ــع منه ــا – بالطب ــا أتباعه ــا كان له ــدة أيًض ــل الجدي العم

لهــن تعــادل الحريــة الشــخصية – وكذلــك يف األجيــال املتناميــة التــي تــرى انعــكاس مرونــة حياتهــم 

االجتامعيــة يف مرونــة ظــروف وظائفهم.كذلــك ليــس عليهــم خــوف مــن أن كابوســهم مبصادفــة الســاعة 

الذهبيــة أو ســاعة الحــظ بعــد خمســني ســاعة مــن العمــل يف الرشكــة نفســها ســوف يتحقــق ذات يــوم. 

واملجهــودات املتنوعــة مــن جانــب أصحــاب األعــامل والسياســة لتســوية الفــرق بوســائل بالغيــة بــني 

ــار عليهــا، وبــني العمــل الحــر والعمــل دون تأمــني اجتامعــي، وبــني االســتقالة  ــة واإلجب التنقــل بحري

ــه  ــىل أن ــامل ع ــه الع ــور ل ــره ُص ــة أظاف ــذ نعوم ــل من ــىل اإلطــالق، يف جي ــوء بالفشــل ع ــة، مل تب واإلقال

 مريتقراطيــة أو حكــم باالســتحقاق، وســوق العمــل عــىل أنــه تحــدي ريــايض، مثــل قيــادة الدراجــات 

ــورة  ــد زاد بص ــوق ق ــات الس ــن تقلب ــايض ع ــإن التغ ــال ف ــىل كل ح ــون. ع ــباق املاراث ــة، أو س الجبلي

ــي يف  ــات حــني وجــد بوالني ــة باألربعيني ــن، مقارن ــرن العرشي ــن الق ــن م ــن األخريي واضحــة يف العقدي

حاجــة اإلنســان إىل اســتقرار أوضاعــه االجتامعيــة والســالمة فيهــا نقطــة البدايــة األرشيمديســية "لحركــة 

املجتمــع املضــادة" تجــاه املــرشوع الليــربايل.
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وقت ُمشترى

ــة الســتينيات  ــري أمرهــا دون غطــاء ســيايس، ففــي نهاي ــدة يف تدب ــة الجدي ــورة الليربالي مل تنجــح الث

عــدت وصفــة الســالم الرأســاملية غــري واقعيــة: حيــث مل يتــم إحــراز منــو اقتصــادي مرتفــع ومتزايــد 

ــًال، وكان مــن املمكــن اســتغالل النمــو لتوفــري تشــغيل مضمــون  ــا إال قلي مــن العمــل ورأس املــال مًع

ــوق  ــة حق ــبيل تقوي ــتمرار، يف س ــل باس ــروف العم ــني ظ ــي وتحس ــدم اجتامع ــدة وتق ــور متزاي وأج

ــال  ــتثامرات رأس امل ــددت اس ــر ه ــىص تقدي ــىل أق ــبعينيات ع ــة الس ــة. ويف بداي ــة االجتامعي الحامي

ــبيل  ــال يف س ــف والنض ــروف العن ــل ظ ــل، يف ظ ــغيل الكام ــري التش ــوب لتوف ــب املطل ــج أال تواك اُملنِت

األجــور وتوســع السياســة االجتامعيــة القوميــة. لكــن التشــغيل الكامــل كان طبًقــا لالقتنــاع العــام حجــر 

الزاويــة يف العقــد املجتمعــي لرأســاملية مــا بعــد الحــرب. بنــاًءا عــىل ذلــك اقــرتب انــدالع أزمــة الرشعية، 

ــة. ولقــد متــت  ــة الربملاني ــد الدميقراطي التــي إن مل تصــب االقتصــاد الرأســاميل، فإنهــا ســتصيب بالتأكي

مجابهــة هــذه املشــكلة يف األعــوام التاليــة بنجــاح، ولكــن بشــكل مختلــف عــام توقعتــه نظريــة األزمــة 

ــة، مــام  ــادة اإلنتاجي ــاز زي ــذي اجت ــاع األجــور ال ــة اســتوعبت ارتف ــة: مــن خــالل سياســة نقدي النقدي
أدى إىل معــدالت تضخــم عاليــة عــىل مســتوى العــامل، خصوًصــا يف النصــف الثــاين مــن الســبعينيات.(36)

 

36- تباينت نسب نجاح محاوالت إدارة األزمة دون إحداث التضخم بمساعدة ما يسمى بـ "سياسة الدخل". كانت أكثرها نجاًحا تلك التي كانت في الدول 
التي استطاعت أن تشرك النقابات وأصحاب العمل بصورة فاعلة في سياسة قومية تهدف لتحقيق االستقرار، أخيرًا من خالل االتفاق على تخفيضات في 
األجور، وبدايًة من خالل تعويضات غير مادية تقدمها الدولة، مثل حقوق التنظيم، أو تحسين المعاش للذين عملوا من قبل. كانت سياسة الدخل موضوًعا 
مشهوًرا في اقتصاد السياسة المقارن وعلم االقتصاد المؤسسي في السبعينيات؛ انظر بدايًة فالناجان وأولمان (1971)، وكذلك فالناجان وآخرون (1971). كما 
تبين الدراسات المعاصرة واسعة النطاق، فإن معدالت التضخم القومية تتفاوت تبًعا لهيكل االقتصاد القومي، ليس فقط تبًعا للطريقة التي تحدد بها األجور، 
ولكن أيضا تبًعا لوضع البنك المركزي. كانت السياسة النقدية في ألمانيا بنظامها الشديد المركزية في التفاوض على االجور، وببنكها المركزي المستقل عن 
الحكومة، الذي استبق في منتصف السبعينيات السياسات االقتصادية النقدية في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا (شاربف 1991)، كانت األقل معاناة 
من التضخم. على الرغم من أو بسبب هذا الوضع األولي استطاع هيلموت شميدت أن يقود حملته االنتخابية في عام 1976 تحت شعار "خمسة في المئة 
تضخم أفضل، بدال من خمسة في المئة البطالة". إال أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول التي بدأت تتداين للتعويض عن ارتفاع االستقرار النقدي - سوف 
أتحدث عن ذلك في وقت الحق-. منع البنك المركزي األلماني المستقل الحكومة االتحادية األلمانية من وضع يدها على األموال وأجبرها بصورة غير مباشرة 
على استخدام آليات اقتصادية مالية للحفاظ على فرص العمل ومنع فقدان شرعية سياسة الدولة واقتصاد السوق كالهما؛ فعدا البنك في السنوات الالحقة 
نموذًجا للبنوك المركزية للدول األوروبية األخرى، بما فيها فرنسا تحت رئاسة ميتران، وفي وقت الحق للبنك المركزي األوروبي. كانت االختالفات المؤسسية 

القومية التي صارت ملفتة لالنتباه نقطة االنطالق في البداية ألدب النقابية، وبعد ذلك ألدب "أصناف من الرأسمالية" (شتريك 2006).
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ــات حــول العــام 1968  ــد بعــد موجــة اإلرضاب ــة يف هــذا العق ــة التضخمي ــت السياســة النقدي ضمن

الســالم االجتامعــي يف مجتمــع اســتهاليك رسيــع التطــور، وذلــك أن دخلــت بديــال عــن النمــو االقتصــادي 

الــذي أصبــح غــري كاف، وحققــت التشــغيل الكامــل(37). مــن حيــث ذلــك كانــت كأنهــا إصــالح مؤقــت 

ــة رصاع  ــن يف تهدئ ــة تكم ــت الخدع ــة. وكان ــارت َعِطب ــي ص ــدة الت ــاملية الجدي ــالم الرأس ــة س لوصف

التوزيــع الــذي كان يلــوح يف األفــق بــني العمــل ورأس املــال مــن خــالل ضــخ مــوارد إضافيــة، إال أنهــا 

كانــت أو مازالــت عــىل شــكل أمــوال فقــط، ومل تتــح بصــورة عمليــة حقيقيــة؛ تســبب التضخــم يف ازدياد 

ــا عــىل املــدى القصري.كــام  صــوري غــري حقيقــي للكعكــة التــي ســتوزع، غــري أن ذلــك مل يحــدث فارًق

أنهــا ولــدت لــدى املوظفــني وأصحــاب العمــل وهــم زيــادة الرخــاء الــذي يفتــح الطريــق أمــام النزعــة 

االســتهالكية الجديــدة – يطلــق عليــه كينــزي "وهــم املــال" – بيــد أن هــذا الوهــم ســيتآكل مــع الوقــت، 

ثــم يــأيت إىل نهايتــه عــىل أبعــد تقديــر عندمــا يحمــل التضخــم مالــيك األصــول املاليــة إىل اإلمســاك عــن 

االســتثامرات مــرة أخــرى أو حتــى إىل الفــرار إىل عمــالت أخــرى(38). 

الــدول التــي ال تضــخ، أو التــي مل تضــخ بعــض املــوارد املتاحــة يف اقتصادهــا القومــي بســبب تصخــم 

 fiat) عملتهــا، وتحــاول بذلــك تهدئــة رصاعــات التوزيــع، ميكنهــا أن تســتفيد مــن ســحر النقــد اإللزامــي

money) الحديــث الــذي تتحكم السياســة يف كميته من خالل ســلطة الدولة. عىل أبعــد تقدير مع بداية 

الركــود التضخمــي يف النصــف الثــاين من الســبعينيات تآكل ســحر اســتبدال منو اســمى بالنمــو الحقيقي، 

وتراجــع النمــو بشــكل طفيــف عــىل الرغــم مــن تســارع التضخــم. وقــد اتخــذت تدابــري قاســية لتحقيــق 

االســتقرار بقيــادة الواليــات املتحــدة وبنكهــا املركــزي ، ونظــام االحتياطــي الفيــدراىل ، مبــا يف ذلــك زيادة 

أســعار الفائــدة الرئيســية يف أمريــكا بــني حــني وآخــر إىل أكــرث مــن %20، األمر الــذي وضع حــًدا للتضخم 

حتــى اآلن يف غضــون فــرتة زمنيــة قصــرية جــدا. نتيجــة لهذا وللركــود الحــاد والبطالة املســتمرة التي أدت

.(2011a) 37- انظر شتريك

38- كان هناك إجماع في السبعينيات على أن التضخم قبل أي شيء يأتي على حساب أصحاب األصول المالية، ولكنه يفيد الطبقة العاملة ألنه يعزز موقفها 
في التوزيع، طالما أنها ال تؤثر على التوجه االستثماري للشركات. بيد أنها ستؤدي إلى ذلك ولكن على أبعد تقدير حين يصبح التوجس الذي بثته في نفوس 
المستثمرين بشأن األسعار المستقبلية ونسب األسعار كبيرًا جدا (حايك 1967 [1950]). هنا يصبح حل مشكلة الشرعية سببًا لمشكلة أخرى – باألحرى 
سوف يولد التكامل االجتماعي أزمة تكامل النظام (بمعنى لكوود 1964)، التي ممكن أن تؤدي إلى أزمة تكامل اجتماعي جديدة وقد تثير مشاكل الشرعية 

القديمة.
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ــكلة  ــادت مش ــامل، ع ــاملية يف الع ــة الرأس ــم االقتصادي ــادي يف النظ ــامش اقتص ــًال إىل انك ــًال أو عاج آج

الرشعيــة القدميــة لرأســاملية مــا بعــد الحــرب والرأســاملية املتأخــرة والتــي ال تــزال قامئــة، وعــاد معهــا 

إغــراء تهدئــة األوضــاع مــرة أخــرى مؤقًتــا مبســاعدة أمــوال صنعوهــا مــن ال يشء.هكــذا بــدأ التطــور أو 

اســتمر، تطــور لقــى ذروتــه املؤقتــة يف األزمــة املاليــة والنقديــة العامليــة. 

 (tourdeforce) كان االســتقرار النقــدي لالقتصــاد العاملــي يف بدايــة الثامنينيــات مبثابــة جولــة قــوة

ــوا  ــن كان ــرش، الذي ــان وتات ــة ريغ ــل حكوم ــات مث ــا إال حكوم ــدم عليه ــة؛ ال يق ــية خطــرة للغاي سياس

عــىل اســتعداد لتقبــل بطالــة جامعيــة يف ســبيل تحصيــل العملــة الصعبــة "money sound"، وكــرس 

ــة  ــزم األمــر(39).  يف الواقــع تســبب االنكــامش يف النظــم االقتصادي ــة املتوقعــة، مهــام ل املقاومــة النقابي

ــدة ألســواق العمــل  ــة الجدي ــة املتجــذرة املســتمرة وإصالحــات الليربالي الرأســاملية بدعــم مــن البطال

وقوانــني العمــل، تســببت يف تراجــع عاملــي يف التنظيــم النقــايب، األمــر الــذي جعــل مــن اإلرضاب وســيلة 

غــري مجديــة كســالح يف الرصاعــات العامليــة ورصاعــات التوزيــع؛ تبًعــا لذلــك مل تتخــط وتــرية اإلرضابــات 

يف الســنوات التــي تلــت ذلــك يف كل مــكان حــد الصفــر، وظلــت هكــذا حتــى يومنــا هــذا.يف الوقــت 

نفســه مل تبــق الفجــوة فحســب بــني وعــود الرأســاملية وتوقعــات عمالئهــا، وبــني مــا كانــت األســواق 

التــي تــزداد قــوة عــىل اســتعداد ألن تهبــه؛ بــل اســتمرت هــذه الفجــوة يف النمــو، وأصبــح اجتيازهــا 

واجًبــا مــن الناحيــة السياســية بأيــة وســيلة يف ظــل ظــروف متغــرية وبوســائل جديــدة. وكان هــذا بدايــة 

لحقبــة املديونيــات القوميــة.

ــة  ــوارد املالي ــتخدام امل ــة باس ــة تســمح للحكوم ــة الدول ــإن مديوني ــال يف التضخــم، ف ــو الح ــام ه ك

ــى اآلن – ويف  ــرة حت ــري متوف ــع غ ــي يف الواق ــي ه ــوارد الت ــك امل ــة، تل ــات االجتامعي ــة الرصاع لتهدئ

ــب.  ــورة رضائ ــة يف ص ــم الدول ــا منه ــم تأخذه ــون أوالً، ث ــا املواطن ــب أن يحصله ــة: يج ــذه الحال ه

ــن  ــن م ــال، ولك ــة امل ــق طباع ــن طري ــس ع ــرى، لي ــرة أخ ــايل م ــام امل ــتخدام النظ ــم اس ــك يت يف ذل

ــا.  ــتقبلية مقدًم ــة املس ــرادات الرضيبي ــه اإلي ــة من ــول الدول ــذي مت ــاص، ال ــامن الخ ــام االئت ــالل نظ خ

ــة  ــدالت البطال ــاع مع ــبب ارتف ــا بس ــي، خصوًص ــامن االجتامع ــة الض ــة ألنظم ــات املوجه زادت الطلب

39- يعد تفكيك نقابة المراقبين الجويين من قبل رونالد ريغان في عام 1981، وانتصار مارجريت تاتشر على نقابة عمال المناجم في عام 1984، نقاط 
تحول رمزية مثيرة وهامة في هذا الصدد.
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وبســبب ارتفــاع حجــم الخدمــات واجبــة األداء التــي ُوعــد  بهــا يف العقــود الســابقة، غالًبــا يف مقابــل 

االعتــدال الســيايس يف األجــور. وعــىل الرغــم مــن أنــه تــم إجــراء "إصالحــات" عــىل الفــور للحــد مــن 

ــي تشــكل أســاس  ــة الت ــود الضمني ــاء كل الوعــود أو العق ــكان إلغ ــات، مل يكــن يف اإلم ــوق الخدم حق

ــبب  ــون بس ــة للدي ــة الجاري ــاض القيم ــذا أن انخف ــاف إىل ه ــدة. يض ــرة واح ــة م ــة االجتامعي السياس

التضخــم وصــل إىل نهايتــه، مــام أدى إىل زيــادة عــبء الديــون عــىل الــدول بالنســبة للدخــل القومــي. 

ــي  ــة االجتامع ــص دور الدول ــل تقلي ــا مث ــر مثله ــة باملخاط ــًيا محفوف ــب سياس ــادة الرضائ ــا أن زي ومب

بشــكل رسيــع، فــإن الحكومــات أنقــذت نفســها مــن خــالل الديــون. اســتطاع كريبــرن - فيــام يخــص 

ــر  ــة، هــذا التحري ــر األســواق املالي ــان أن هــذا رافــق املوجــة األوىل مــن تحري ــات املتحــدة - بي الوالي

الــذي مــن شــأنه أن يجــذب رأس املــال الــالزم مــن الخــارج، ويســمح للبنــوك أن تضاعــف رأس املــال 

 Krippnerأرسع وأكــرث مــن ذي قبــل، لتغطيــة طلــب الدولــة املتزايــد عــىل األمــوال املقرتضــة (كريبنــري

 .(2011

مــع ذلــك فــإن اســتمرار الســالم الرأســاميل مل يعــد ممكًنــا إال بشــكل محــدود، وليــس عــىل الــدوام. 

ــام  ــا، بين ــون يف موازناته ــاء الدي ــد حصــة أعب ــن تزاي ــق يســاورالحكومات م ــدأ القل ويف التســعينيات ب

بــدأ دائنوهــا يشــكون يف قــدرة الحكومــات عــىل ســداد ديونهــا. وكانــت الواليــات املتحــدة مــرة أخــرى 

هــي مــن أخــذت بزمــام املبــادرة وبــدأت يف ظــل إدارة كلينتــون تعــادل موازنتهــا العامــة مــن خــالل 

تخفيضــات يف اإلنفــاق االجتامعــي.(40) تبعهــا يف ذلــك معظــم بلــدان العــامل الغــريب األخــرى، وحــددت 
لهــا املســار املنظــامت الدوليــة مثــل منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وصنــدوق النقــد الــدويل.(41)

ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــاءة مرحل ــن عب ــاملية م ــالق الرأس ــىل انط ــن ع ــرور عقدي ــد م ــى بع ــن حت ولك

احتــاج مســار التنميــة النيوليــربايل إىل حاميــة تضفــي عليــه الرشعيــة مــن خــالل حشــد مــوارد 

ــا  ــايل م ــكل مث ــرة بش ــذه امل ــق ه ــن أن يتس ــن املمك ــه كان م ــري أن ــرصاع – غ ــاص ال ــة المتص إضافي

هــو الزم سياســًيا مــع مــا هــو مرغــوب يف الليرباليــة الجديدة.مــام أدى إىل تحجيــم الديــون يف

40- فاز كلينتون في انتخابات عام1991 بحملة ضد "العجز المزدوج" – في الميزان التجاري وميزانية الدولة االتحادية -، الذي كان قد تركه له أسالفه 
ريغان وبوش األب.

41-نشأ من التسعينيات أدب اقتصادي مؤسسي واسع مستوحى وممول من السياسة، يدور حول كيفية الحد أو التخلص من توجه الديمقراطيات الثرية 
المزعوم إلى التداين من خالل "إصالحات" المؤسسات الديمقراطية (موالندر 2000؛ بوتيربا وفون هاغن 1999؛ شتراوخ وفون هاغن 2000).
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املوازنــات العامــة، خصوصــا يف الواليــات املتحــدة وبريطانيــا، وكذلــك أيضًــا يف  اســكندينافيا(42)،

ــة،  ــأنه اإلرضار بالرشعي ــن ش ــا م ــا م ــن دخوله ــة م ــات الخاص ــد امليزاني ــر فق ــوب خط ــأدى إىل نش ف

وانخفــاض الطلــب بصــورة خطــرية عــىل االقتصــاد. جــاء رد الفعــل بحشــد القــدرة عــىل الســداد مبكــرًا 

مــن خــالل موجــة ثانيــة مــن تحريــر أســواق رأس املــال، والتــي ســمحت بزيــادة ديــون األفرادبرسعــة. 

ووصــف كولــني كراوتــش مرحلــة التطــور الرأســاميل التــي بــدأت نتيجــة لذلــك بأنهــا "اقتصــاد كينــزي 

 .(2009 Crouch ــش ــص" (كراوت املخصخ

الشكل 1 - 4 و 1 - 5

42- فيما يخص السويد انظر ميرتنس فيما يلي (2013).
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حــل اقتصــاد كينــزي املخصخــص محــل التدايــن الحكومــي مــن خــالل ديــون األفــراد كآليــة 
ــر  ــى اآلن آخ ــث وحت ــه ثال ــة للتوزيع(43).إن ــوارد القابل ــن امل ــيايس م ــاد الس ــزون االقتص ــيع مخ لتوس
ــة.  ــوة رشائي ــق ق ــالل خل ــن خ ــرة م ــرب املتأخ ــد الح ــا بع ــاملية م ــود رأس ــوة وع ــالق فج ــل إلغ بدي
يف اقتصــاد كينــزي املخصخــص يتقلــص دور الدولــة يف أن الديــون متكــن األرس مــن االســتدانة 
تقلــص  تعويــض  ســبيل  يف  مالمئــة،  سياســة  خــالل  مــن  الخاصــة  ومســئوليتهم  نفقتهــم  عــىل 
دخولهــم مــن العمــل واملســاعدات االجتامعيــة الحكومية.حتــى هنــا يوجــد أوجــه تشــابه بــني 
بلــدان متــارس "صنــوف" رأســاملية مختلفــة أو حتــى متضــادة؛ لذلــك زاد الديــن يف املوازنــات 
ــى،  ــا العظم ــدة وبريطاني ــات املتح ــط يف الوالي ــس فق ــوة، لي ــعينيات بق ــذ التس ــة من ــة الخاص األرسي

ولكــن أيضــا يف الســويد (وأيًضــا يف دول اســكندنافية أخــرى)، بحيــث مل ُيحبــط فقــط انخفــاض

الخدمات". صارت وول ستريت  الهيكلي" إلى "مجتمع  "التغير  المحررة في سياق  المالية  الصناعة  أيًضا من نمو  المعنية  الدول  43- في ذلك استفادت 
ومدينة لندن في التسعينيات في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانياأهم فروع االقتصاد القومي وأهم دافع للضرائب. في الواليات المتحدة وقبل أزمة 
عام 2008 كان القطاع المالي مصدًرا لنحو 45 في المئة من أرباح الشركات؛ في حين كان في بداية الثمانينيات مصدًرا لما يقرب من 20 في المئة فقط 

.(Krippner 2011, 33)
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الديــن العــام املؤقــت الناجــم عــن سياســة تحجيــم الديــون يف امليزانيــات بصــورة أو بأخــرى، بــل ارتفــع 

إجــاميل الديــن أيًضــا بشــكل حــاد، حتــى يف الوقــت الــذي ظــل فيــه ثابًتــا إىل حــد مــا، بيــد أنــه ُيــدار 

عــىل يــد القطــاع األرسي الخــاص، بــدالً مــن قطــاع املوازنــة العامــة للدولــة.

تولــت نظريــة جديــدة ألســواق رأس املــال حاميــة فكــرة اســتبدال الديــن العــام بديــون خاصــة مــن 

الناحيــة السياســية. وفقــا لهــذه النظريــة فــإن أســواق رأس املــال تنظــم نفســها بنفســها وال تتطلــب 

ــتبعاد  ــة الس ــات الالزم ــف كل املعلوم ــة التعري ــون بتبعي ــا ميتلك ــاركني فيه ــا، ألن املش ــاًم حكومًي تنظي

حــدوث اختــالالت نظاميــة.(44) 

فيــام يخــص مــدى إعــادة التوزيــع لصالــح االقتصــاد املــايل أو باألحــرى اســتخالص املــوارد مــن خاللهــا 

ــق  ــن طري ــة ع ــات العام ــة الخدم ــدت خصخص ــذا ب ــني (2011). به ــكوفيتش-ديفاي ول ــر توماس أنظ

ــؤوليتها  ــن مس ــايئ م ــكل نه ــص بش ــة أن تتمل ــن للدول ــن املمك ــا كان م ــي به ــة، والت ــرتاض ممكن االق

ــت  ــي كان ــا بعــد الحــرب والت ــي تحملته ــك املســئولية الت ــق النمــو والضــامن االجتامعــي، تل يف تحقي

ــا مشــبوهة يف نظــر الرأســاملية، وأعادتهــا إىل الســوق واملشــاركني الفاعلــني فيــه الذيــن يتســمون  دامئً

ــة. ــه املنطقي ــربايل قــد وصــل إىل نهايت ــا يكــون اإلصــالح النيولي ــة. هن ــة البدهي بالعقالني

ــة  ــة الثالثي ــاءت األزم ــة. إذ ج ــا خادع ــة أنه ــت بداًي ــة ثُب ــك اإلمكاني ــإن تل ــروف، ف ــو مع ــام ه ك

ــد  ــة مل تع ــاملية نامي ــة لرأس ــود املادي ــن الوع ــف م ــذي تأل ــون ال ــرم الدي ــار ه ــة النهي ــة نتيج الحالي

ــي تتوقــف عــىل تعــاون هــذا الجمهــور  ــك عــىل األقــل يف نظــر جمهــور الشــعب العريــض، والت كذل

ــة.  ــة حرج ــغ مرحل ــد بل ــربايل ق ــه اللي ــون التوج ــذا يك ــون. به ــب أن يك ــام تح ــرث م ــا أك ــه له أو تقبل

فاالنهيــار الوشــيك للنظــام املــرصيف الــدويل يف عــام األزمــة 2008 أجــرب الســلطة العامــة التــي 

أرادت للتــو أن تنفــض يدهــا مــن االقتصــاد، أن تعــود مجــدًدا إىل اللعبــة، عــىل الرغــم مــن كل 

ــم  ــت نفســه كل نجاحــات تحجي ــت يف الوق ــك ذهب ــود. نتيجــة لذل ــع القي إجــراءات الخصخصــة ورف

الديــون يف املوازنــات العامــة هبــاًءا، تلــك النجاحــات التــي تحققــت يف ظــل مخاطــر سياســية 

44- في نفس السياق يجب ذكر ويجين فاما، صاحب فرضية كفاءة السوق (efficient market hypothesis). وميرتون أتش. ميلر، المشارك في اختراع ما 
يسمى بنظرية موديجلياني-ميلر. وهاري ماركوفيتز، وروبرت ميرتون، مايرون سكولز، فيشر بالك، وأخرين. معظمهم درس أو يحاضر في جامعة شيكاغو، 

وظهروا على قائمة الفائزين بما يسمى بجائزة نوبل في االقتصاد، التي يمنحها بنك السويد المركزي.
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شــديدة. تقــف الــدول بشــكل أو بآخــر منــذ عــام 2008 عاجــزة أمــام مهمــة رفــع أنقــاض األزمــة املاليــة 

وإعــادة خلــق نــوع مــن النظــام – وهــي مهمــة مــن الواضــح أنــه ال ميكــن خصخصتهــا. هنــا يظهــر 

بوضــوح عــدم جــدوى التمييــز بــني املــال الخــاص والعــام، خصوصــا يف إجــراءات الحكومــات وبنوكهــا 

ــدول عــىل  ــر مــع اســتحواذ ال ــة إلنقــاذ النظــام املــرصيف الخــاص: فســيالحظ عــىل أقــىص تقدي املركزي

ــز  ــكاد يكــون مــن املســتحيل التميي ــوم ي القــروض الفاســدة مــدى سالســة اســتحالة هــذا إىل ذاك. الي

ــد  ــوك ق ــوك، أم أن البن ــد أممــت البن ــدول ق ــت ال ــا إذا كان ــة الســوق، وم ــة وماهي ــة الدول ــني ماهي ب

ــة(45). خصخصــت الدول

45- أصبح هذا واضحا في عدة أوقات منها صيف عام 2012، في المناقشة حول حزمة اإلنقاذ األوروبية للبنوك األسبانية. تُعد الطبيعة المزدوجة للمال 
باعتباره ملكية خاصة ومؤسسة عامة بالطبع أقدم بكثير (إنغهام 2004)؛ إنها ترجع إلى سبب غموض الرأسمالية (جريبير 2011) وإلى اإلبهام الذي تسببه 

في نهاية المطاف، حتى بالنسبة للخاضعين ألرباحها.



60

الشكل 1 - 6 و 1 - 7
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ــة. يعــد املنحــى  ــة أشــكال ويف ثــالث مراحــل متتالي ــة كســب الوقــت متــت يف ثالث إيجــاًزا فــإن عملي

ــا.  ــا وقالًب ــدة  منوذًج ــات املتح ــة، الوالي ــاملية الحديث ــادة الرأس ــة قي ــداث يف دول ــه األح ــذي اتخذت ال

ففــي أوائــل الســبعينيات ارتفــع التضخــم بشــكل جنــوين وبلــغ يف عــام 1980 بعــد تقلبــات شــديدة 

نحــو %14.وبذلــك نكــون وصلنــا لنقطــة التحــول األوىل: فتــم تحجيــم التضخــم، وحــل محلهــا التدايــن 

القومــي، الــذي زاد برسعــة حتــى عــام 1993، لكنــه بعــد أعــوام قليلــة انخفــض مبــا يزيــد عــن عــرشة 

باملئــة بســبب سياســة كلينتــون لتحجيــم الديــون يف امليزانيــة؛ ولتعويــض ذلــك تســارع ارتفــاع ديــون 

ــات األرس الخاصــة مــن  ــار القطــاع املــايل أول إعفــاءات ملوازن ــل وقــت قصــري مــن انهي ــدأ قب األفراد.ب

ــام  ــن الع ــدة يف الدي ــادة الجدي ــه أيًضاالزي ــام األول إىل اإلفــالس، ويرافق ــك يف املق ــون، ويعــزى ذل الدي

مبعــدل تضخــم صفــري.

أخــذ تسلســل األزمــة يف أملانيــا مســارًا جديــًدا نتيجــة لظــروف مؤسســية خاصــة وألحــداث تاريخيــة، 

ــرتة  ــع لف ــا ارتف ــدل التضخــم يف أملاني ــإن مع ــابًقا ف ــل س ــام قي ــع إجــامالً نفــس املنطــق. ك ــه اتب ولكن

ــه  ــن منصب ــدت م ــيل بران ــتقالة في ــع اس ــام 1974 م ــى ع ــه انته ــبعينيات؛ إال أن ــط يف الس ــزة فق وجي

ــا بعــد االتفــاق عــىل تعريفــة أجــور مــن رقمــني يف قطــاع الخدمــات العامــة. كمستشــار أملاني

 يف مقابــل ذلــك ارتفــع الديــن العــام برسعــة، وكانــت النتيجــة أن انتخابــات الربملــان األملــاين 

(البوندســتاج) أجريــت يف عــام 1980 يف ظــل جــدل حــول الديــون الســيادية، بيــد أن مســتوى الديــن 

ــل التســعينيات  ــة ويف أوائ ــج القومــي. بعــد الوحــدة األملاني ــا مل يزدعــن %30 مــن إجــاميل النات وقته

اســتمر الديــن الحكومــي يف الزيــادة، ومعــه أيًضــا ديــون األرس. لكــن بــدأ األخــري يف الرتاجــع يف األلفيــة 

ــه  ــل كون ــدويل، وواص ــه ال ــالف التوج ــاع بخ ــن االرتف ــي ع ــن الحكوم ــف الدي ــا مل يتوق ــة عندم الثاني

مكمــال لآلخــر. إال أنــه مل يــزد بعــد عــام 2005 يف الســنوات التــي طبقــت فيهــا حكومــة اإلتــالف الكبــري 

(بــني حــزب االتحــاد الدميقراطــي املســيحي وحــزب االتحــاد االجتامعــي املســيحي مــن جهــة، والحــزب 

ــة التــي مل تكــن  ــون يف امليزاني ــم الدي االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين مــن جهــة أخــرى) سياســة تحجي

فاشــلة عــىل اإلطــالق، بــل عــىل العكــس واصــل انخفاضــه(46). وتســببت األزمــة يف زيــادة جديــدة يف 

الديــون الســيادية، كــام حــدث يف الواليــات املتحــدة. 

46- انظر فيما يلي أطروحة دانيال ميرتينز (2013) حول خصوصيات المنحى الذي سار فيه تداين األسر األلمانية.
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ــة  ــود مبثاب ــة عق ــدى أربع ــىل م ــن الخــاص ع ــام والدي ــن الع أيضــا يف الســويد، كان التضخــم والدي

أواين مســتطرقة. وتزامــن هــذا االنخفــاض يف معــدل التضخــم بعــد عــام 1980 مــع ارتفــاع يف الديــن 

العــام بلغــت ذروتــه يف منتصــف العقــد مــع أول أزمــة ماليــة مــن األزمتــني الحادتــني اللتــني أصابتــا 

البــالد بعــد نهايــة الحــرب. وتســبب التحجيــم الرسيــع للديــن العــام ألكــرث مــن %20، الــذي قامــت 

ــا مــن خــالل  بــه الحكومــة املحافظــةيف إحيــاء التضخم،وأصبــح هــذا الرتاجــع يف الوقــت نفســه ممكًن

التضخــم.يف أواخرالثامنينيــات بلغنــا مــرة أخــرى نقطــة تحــول عندمــا ارتفعــت الديــون الســيادية مــرة 

أخــرى بصــورة رسيعــة يف ظــل معــدالت تضخــم منخفضــة. وأفضــت األزمــة املاليــة الثانيــة التــي حدثت 

عــام 1994 إىل مرحلــة طويلــة مــن التقليــص املســتدام لحجــم الديــن العــام يف ظــل معــدالت تضخــم 

ــم  ــص حج ــعى لتقلي ــي تس ــدول الت ــة ال ــه لرابط ــذى ب ــاالً يحت ــويد مث ــدت الس ــة. وع ــة ثابت منخفض

ــون ــرونGuichardet al 2007؛ هرنيكس ــار وآخ ــة 2001؛ كيش ــة (وزارة املالي ــام يف املوازن ــن الع الدي

Henriksson 2007؛ موالنــدرMolander 2000؛2001). عوضــا عــن ذلــك بــدأ يف  الوقــت نفســه وألمــد 

طويــل ارتفــاع يف مديونيــات األرس.

التضخــم  صــوري–  وازدهــار  منــو  لخلــق  تباًعــا  املســتخدمة  الثالثــة  األســاليب  كل  تــؤدي 

ــك  ــد ذل ــن بع ــدودة،(47) ولك ــرتة مح ــه لف ــرست ل ــام ُي ــا في ــاص – دوره ــن الخ ــام والدي ــن الع والدي

كان يجــب التخــيل عنهــا، ألن عمليةالرتاكــم بــدأت تعرقــل أكــرث مــام تدعــم. يف الوقــت نفســه 

ــة الســالم  ــة إلصــالح صيغ ــاوالت القادم ــات املح ــة الجديدة،وحــددت مقوم ــورة الليربالي ــتمرت الث اس

الرأســاملية. يف كل مــرة كانــت تنتهــي فيهــا محاولــة كتلــك، كان الــرضر كبــريًا، وعــدت التدابــري 

الالزمــة لرفــع هــذا الــرضر أكــرث تعقيدا.يبــدو اليــوم، كــام ســنناقش ذلــك فيــام بعــد، أن حــل 

ــاملة  ــف ش ــادة تعري ــو إع ــه ه ــا يتطلب ــل م ــتمرة أق ــت مس ــا زال ــي م ــة الت ــة والنقدي ــة املالي األزم

ــة يف  ــة، وخاص ــام الدول ــة لنظ ــة الكلي ــادة الهيكل ــالل إع ــن خ ــاد، م ــة واالقتص ــني السياس ــة ب للعالق

ــت ــا إذا كان ــث ال يوجــد يقــني عــىل اإلطــالق م ــة، حي ــة الخــري واإلحســان الحديث ــب دول ــا، قل أوروب

47- ال يؤدي التضخم والمديونية الحكومية والمديونية الخاصة بالضرورة إلى أزمات. فالزيادات في األجور االسمية بدون انتظار لنمو اإلنتاجية في المستقبل 
يمكن أن يكون لها مفعول مثبط لإلنتاجية. والديون السيادية يمكنها أن تمول االستثمارات في النمو، والتي من خالل هذا النمو يتم سدادها في نفس 
الوقت. كما يمكن لالئتمان مقدًما أن يحقق االزدهار، ويتم بعد ذلك إنجاز هذا االزدهار. في جميع الحاالت الثالث تعتمد النهاية على رد فعل أصحاب 
رأس المال االستثماري: يمكن أن يبدأ التضخم في التسارع، ومن ثم يؤدي إلى الخوف من خسارة األصول وإلى هروب رأس المال. قد تصل الدين العام 
إلى مرحلة يكون فيها استخدامها مشبوًها، وينطبق األمر نفسه على الديون الخاصة. ففي كل مرة يتعلق األمر بـ "ثقة" المستثمرين في "حكمة" األطراف 

الفاعلة – أي في قدرة هذا األخير في تفهم "سيكولوجية" األول وتوقعاته للربح والتعاطف معها.
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تغيريات عميقة بهذا الشكل ميكن تحقيقها أصًال يف هذا الوقت القصري املتاح لحل األزمة.

ميكــن رســم صــورة تقريبيــة حــول شــكل املرحلــة املقبلــة، إذا مــا تذكرنــا مســار تطــور رأســاملية مــا 

ــن 1945 إىل 1975  ــام م ــني ع ــدة" trenteglorieuses(الثالث ــني املجي ــة  "الثالث ــذ نهاي ــرب من ــد الح بع

ــن  ــد م ــط جدي ــة إىل من ــوالت الثالث ــاءت كل التح ــا). ب ــة يف فرنس ــة الثاني ــرب العاملي ــة الح ــد نهاي بع

اســتجالب الرشعيــة بفشــل املواطنــني الخاضعــني لألجــور، هــذا الفشــل الــذي ســمح باملــيض قدًمــا يف 

عمليــة التحريــر: إنهــاء التضخــم مــن خــالل إضعــاف عديدمــن النقابــات، وإنهــاء قدرتهــا عــىل اإلرضاب، 

وبدايــة بطالــة هيكليــة مســتمرة حتــى اليوم،وإصــالح أوضــاع املاليــة العامــة للدولــة يف التســعينيات 

ــة،  ــات العام ــة الخدم ــة، وخصخص ــني االجتامعي ــوق املواطن ــة يف حق ــتقطاعات عميق ــالل اس ــن خ م

ــني  ــها رشكات التأم ــىل أساس ــت ع ــة حل ــات العام ــاري للخدم ــتغالل التج ــن االس ــددة م ــكال متع وأش

ــة  ــة لألمــان االجتامعي.تصاحــب نهاي الخاصــة محــل األحــزاب السياســية والحكومــات بوصفهــا ضامن

"رأســاملية االقــرتاض" (دارينــدورفDahrendorf 2009)  خســائر مل يكــن مداهــا متوقعــا وال حتــى عىل 

ســبيل التقريــب، وخســائر يف املدخــرات ودخــول رأس املــال املخطــط لهــا، وتصاحبهــا كذلــك البطالــة 

ــدة مــن  ــة يف ركاب موجــة جدي ــد مــن االســتقطاعات يف الخدمــات الحكومي ونقــص التشــغيل، واملزي

إجــراءات تحجيــم الديــون يف امليزانيــات العامــة. يف الوقــت نفســه انتقلــت ســاحة الــرصاع الســيايس 

ــري املــرأة  ــات تأث ــد مــن العــامل التجريبــي ومــن إمكان ــع الدخــول بشــكل متزاي االقتصــادي عــىل توزي

ــة  ــة وحكومي ــات برملاني ــزاع الســنوي حــول أجــور التشــغيل إىل انتخاب والرجــل "يف الشــارع": مــن الن

دوريــة، ألســواق االئتــامن والتأمــني الخاصــة، وأخــريا إىل دبلوماســية ماليــة عامليــة منفصلــة متاًمــا عــن 

الحيــاة اليوميــة، دبلوماســية تســتعيص مواضيعهــا واســرتاتيجياتها عــىل الجميــع مــا عــدا املعنيــني بهــا 

مبــارشة ورمبــا تســتعيص عليهــم هــم أنفســهم. 

يف امتــداد مســرية األربعــني عاًمــا املاضيــة -كــام ســوف أوضــح فيــام هــو آت-جــرت محاولــة 

تحريــر االقتصــاد الرأســاميل وأســواقه نهائًيــا، ليــس مــن الدولــة التــي ال تــزال تعتمــد عليهــا يف 

ــي  ــي تنتم ــك الت ــة جامهريية،تل ــا دميقراطي ــة كونه ــن الدميقراطي ــل م ــا، ب ــددة لحاميته ــاح متع من

التغلــب عــىل أزمــات  الرأســاملية الدميقراطيــة. يبــدو يف الوقــت الحــايل أن وســائل  إىل نظــام 

ــن ال يشء  ــال م ــق امل ــار خل ــا ص ــتنفذت، وخصوًص ــد اس ــي ق ــو وهم ــق من ــق خل ــن طري ــة ع الرشعي

ــث  ــًدا، بحي ــريًا ج ــدة خط ــري مقي ــة الغ ــة املالي ــاعدة الصناع ــني مبس ــن املاضي ــدث يف العقدي ــذي ح ال
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ــإن  ــا. إذا مل تحــدث معجــزة منــو مــرة أخــرى، ف ــه وقت مل يعــد يجــرؤ أحــد مــرة أخــرى، أن يكســب ب

رأســاملية املســتقبل ســيكون عليهــا أن تتخــىل عــن وصفــة الســالم التــي خلقتهــا النزعــة االســتهالكية 

القامئــة عــىل االقــرتاض. وتتوهــم اإلدارة الحاليــة لألزمــة أيًضــا يف إمكانيــة االنتهــاء بالوســائل السياســية 

ــد قطعــت يف األصــل  ــت ق ــي كان ــة الت ــك التصفي ــن التســييس، تل ــة االقتصــاد الســيايس م مــن تصفي

ــة دبلوماســية  ــا، يف ظــل رقاب ــدت هيكلته ــة أُعي ــم إنجــازه يف دول قومي ــذي ت ــريًا؛ الــيشء ال شــوًطا كب

ماليــة وحكوميــة عامليــة معزولــة عــن املشــاركة الدميقراطيــة، ويف ظــل وجــود مواطنــني بالتأكيــد قــد 

تعلمــوا يف الســنوات التــي ُأعيــد تأهيلهــم وتأديبهــم فيهــا أن يرضــوا بنتائــج توزيــع األســواق الحــرة غــري 

املقيــدة أو أن ينظــروا أليهــا باعتبارهــا خيــارا ال بديــل لــه.
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الفصل الثاني

اإلصالح النيوليبرالي:

من دولة الضرائب إلى دولة الديون

ــة  ــع النظري ــاٍل م ــط بح ــب أال تختل ــي يج ــة، والت ــية للسياس ــة القياس ــة االقتصادي م النظري ــدِّ ُتق

السياســية لالقتصــاد بمفهــوم الماركســية، شــرًحا ألزمــة ميزانيــة الدولــة مــن خــالل عجــز الديمقراطيــة 

وعــدم كفايتهــا. هــي بشــكٍل أو بآخــر نســخة نمطيــة للصيغــة المحافظــة مــن اإلثقــال وعــدم القابليــة 

common poolــة ــكات العام ــل هــو الممتل ــة الشــرعية. وتفســيرها الُمفضَّ ــة أزم ــن نظري ــم م للحك

بــة (أليســينا وبيروتــيAlesina und Perotti  1999م؛  الُمتكالــب عليهــا: هــي تلــك المشــاعات الُمخرَّ

ــا،  ــم زمنًي ــذكاري القدي ــكل الت ــذا الش ــنPoterba und von Hagen  1999م). ه ــون هاج ــا وف بوترب

ــة  ــا عــن عملي ــت فــي القــرن التاســع عشــر دفاًع ــار أيضــا. لقــد ُنِح ــر باالعتب ــر جدي ــم يكــن غي إن ل

الخصخصــة، العنيفــة فــي الُمعتــاد، للممتلــكات العامــة مــن العصــور الوســطى فــي خضــم االنتقــال 

إلــى الرأســمالية الحديثــة، التــي وصفهــا ماركــس بأنهــا "التراكــم األساســّي للثــروة" (ماركــس 1966م 

م لــه هــذا الشــكل التــذكاري تبريــرًا تنظيرًيــا علــى درجــٍة مــن  [1867م]، فصــل 24)، ذلــك الــذي ُيقــدِّ

ــاسNorth و Thomas 1973م). ــورث وتوم ــاءة (ن الكف
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أزمٌة مالية من خالل عجز الديمقراطية؟

 the of tragedy" اختصــاًرا لمــا ســبق، فــإن الصيــغ المتعــددة لتاريــخ مصطلــح :تراجيديــا المشــاع
commons"(هارديــنHardin 1968م)، تفضــى إلــى أن مــوردا مــا ال يملكــه أحــد، ولكنــه حــق مشــاع 
ألى جماعــة ان تفيــد منــه، ســوف يفنــى تماًمــا لهــذا الســبب فــي القريــب العاجــل –أي أنــه ســنضب 
مــن فــرط الرعــي فيــه جــوًرا أو اصطيــاد أســماكه عــن بكــرة أبيهــا أو ربمــا ُيســتنفد حتــى ُيصبــح قاًعــا 
صفصًفــا مــن ِقبــل فاعليــن يتعاملــون بفرديــة، وال يقــدرون علــى ُمقاومــة ذلــك اإلغــراء بــأن بأخــذوا 
مــن هــذا المخــزون المشــاع أكثــر ممــا يضيفــون إليــه، وأكثــر ممــا يســتطيُع هــو إدراره عليهــم علــى 

الــدوام. 

ــة هــي الرخصــة  ــكاٌت عامــة، والديمقراطي ــا ُممتل ــدو األمــواُل العامــة وكأنه مــن هــذا المنظــور تب
الممنوحــة للمواطنيــن الســتغاللها حســب أهوائهــم. وألن السياســيين، الذيــن يتبــوأون مناصــب مــن 
خــالل االنتخابــات، يتعاملــون مثــل ناخبيهــم بعقالنيــة مــن منظــور االقتصــاد المعيــارّي، أي بأنانيــة، 
فإنهــم يســتجيبون لضغــط األغلبيــة وينّفــذون لهــم مطالبهــم، دون أن يلقــوا بــاالً لمحدوديــة المــوارد 
الُمتاحــة. بــل ويحلــو لهــم  أثنــاء التنــازع علــى أصــوات الناخبيــن االندفــاع بــال عقــل إلــى نشــر الوهــم 
بــأن المخزونــات العامــة الشــائعة ليســت عرضــًة للنفاذ،ومــا أن يترّبعــوا علــى كراســي مناصبهــم، حتــى 
ُتغريهــم رغبُتهــم فــي الفــوز بفتــرٍة جديــدة، إلنفــاق مبالــغ تفــوُق إيــرادات الدولــة وُمدخالتهــا. وينتــج 
ي إلــى جبــاٍل مــن الديــون ال ُيــرى  عــن ذلــك حــدوُث تصّدعــات مزمنــة فــي الميزانيــة، تتعاظــم لتــؤدِّ

لســقفها حد.

وُتعتبــر أزمــة األمــوال العامــة مــن منظــور النظريــة االقتصاديــة المعياريــة نتــاُج ظــروٍف مجهولــة 
مــن الملكيــة ومــن ثــم المســئولية. ُتعــدَّ هــذه الظــروف مــن تداعيــات عجــز الديمقراطيــة، 
ــت  ب ــك تطلَّ ــا. لذل ــى ُمشــكالٍت ال تتناســب معه ــة إل ــر الديمقراطي ــوق التقري ــد حق وبشــكٍل أدق: م
ــة  ــي الديمقراطي ــة بداع ــب المكفول ــن المطال ــة م ــوال العام ــة األم ــة حماي ــة المالي ــة األزم مجابه
وأخيــًرا تقزيــم الممتلــكات العامــة الناشــئة عــن فــرض الضرائــب. وهــذه ُتعد-كمــا ســيتضح 
ــري لقصــة  ــن خــالل تطوي ــا، م ــه هن ــة، أودُّ معارضت ــٍة هائل ــوة مادي ــائًدا ذا ق ــا س ــد- مذهًب ــا بع فيم
ــذه  ــى ه ــرة. وحت ــة الُمعاص ــة العام ــألة المديوني ــة، ومس ــى الحقيق ــرب إل ــا أق ــة، أظنه ــببية بديل س

ــاق  ــة إخف ــة ونظري ــكات العام ــة الُممتل ــن نظري ــوٍع م ــن ن ــة ع ــي النهاي ــفرت ف ــي أس ــة الت القص
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الديمقراطية، لكن كل منهما قد قلبت رأسا على عقب.

هــل ُتعانــي األمــوال العامــة للرأســمالية الديمقراطيــة مــن قــدٍر ُمفــرط مــن الديمقراطيــة؟ إذا مــا 

ن  ر األزمــة الماليــة انطالًقــا مــن الوقــت الحاضــر وبالعــودة إلــى الــوراء، فإنــه ســيتبيَّ ــع المــرُء تطــوَّ تتبَّ

ــام 2008م  ــذ ع ــة، ومن ــة الثاني ــُذ الحــرب العالمي ــون من ــة للدي ــر درامي ــزة األكث ــام أن القف بوضــوح ت

ــم ذي مرجعيــٍة ديمقراطيــة فــي مطالــب  وفيمــا بعــد، لــم يكــن لهــا عالقــٌة مــن قريــٍب أو بعيــد بتضخُّ

ــن لهــم حــق االنتخــاب. وعندمــا كانــت المطالــب ذات ســقف مرتفــع، فإنهــا أتــت  ــن الذي المواطني

مــن البنــوك الُكبــرى اآلخــذة فــي طــور التهــاوي، والتــي نجحــت بوصفهــا "كبيــرًة جــًدا علــى أن تســقط" 

ــة  ــن الناحي ــاذ م ــرٌة باإلنق ــا جدي ــك بأنه ــها لذل ر نفس ــوِّ ــي أن تص ــام" – ف ــًة للنظ ــا "ُمهم – وبوصفه

ــع  ــا حــدث م ــة، كم ــزة الدول ــي أجه ــوذ ف ــن ذوي النف ــا الكثيري ــك بمســاعدة عمالئه السياســية، وذل

وا  ــك باولزن.لقــد اســتغلَّ ــوش، هان ــو ب ــة جــورج دبلي ــر مالي رئيــس مجموعــة جولدمــان ســاكس ووزي

ــد الطريــق لتطبيــق  يف ذلــك خــوف املواطنــني والحكومــات مــن انهيــار االقتصــاد الفعــّيل، والــذي مُيهِّ

ــة للغايــة مــن االقتصــاد الكينــزّي، فبــدالً مــن أن تــدور األمــوُر فيــه حــول الــرثاء  إجــراءات إنقــاذ ُمكلفِّ

الفاحــش لجمــوع الناخبــني مــن امللكيــة اُملباحــة، فإنهــا تلفــُت بشــكٍل أســاس إىل الحيلولــة دون انتشــار 

الفقــر الجمعــّي.

ــدول مــام يضــاف إىل  النفقــات  ــري مــن ال ــون كث غــري أن تراجــع النمــو قــد رفــع مــن ُمنســوب دي

اإلضافيــة املطلوبــة لربامــج التنشــيط االقتصــادّي وإنقــاذ البنــوك. وُتظهــر األبحــاٌث أن اشــتداد وطــأة 

األزمــة املاليــة بعــد عــام 2008م ال ُيعــزى إىل فــرط تطبيــق الدميقراطيــة، وإمنــا هــو يرجــع إىل األزمــة 

ــٍد مــا  املاليــة يف حــد ذاتهــا، إذ وجــدت هــذه األبحــاث عالقــًة إيجابيــة بــني حجــم القطــاع املــايل لبل

ــة (شــوالريكSchularick  2012م). ــد األزم ــدة بع ــدار االســتدانة الجدي ومق

وبشــكٍل عــام ارتبــط تفاقــم االقتصــاد املــاّيل يف الربــع األخــري مــن القــرن العرشيــن بطريقــٍة 

ُمضاعفــة -كــام ســبق وأن رأينــا- باألزمــة املاليــة للدميقراطيــات الغنية.لقــد بــدأ رفــُع القيــود 

ــن،  ــرن العرشي ــات الق ــه يف مثانيني ــع في ــدة والتوس ــات اُملتح ــاّيل يف الوالي ــاع امل ــن القط ــة ع الحكومي

عندمــا تعــنيَّ عــىل حكومــة ريغــان إيقــاف تراجــع النمــو االقتصــادّي والتوابــع املاليــة لقرارتهــا 

بتخفيــض الرضائــب. (كريبــرنKrippner  2011م). إن تحريــر صناعــة املــال كان مــن شــأنه أن ُيعنــى 

ــبة  ــة بالنس ــز يف املوازن ــادل العج ــت تع ــي كان ــك الت ــارج، تل ــن الخ ــال م ــتقدام واردات رأس امل باس

ــن املســتوى املعيــّيش للشــعب اعتــامًدا عــىل متويــل القــروض. للواليــات املتحــدة حينهــا ومــن ثــم ُتؤمِّ
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ــة  ــز الخاص ــع العج ــل مواض ــن متوي ــة م ــن الدول ــراء أن مُيّك ــذا اإلج ــريٌّ به ــرى كان ح ــٍة أخ ــن جه  م

ــن  ــرن العرشي ــات الق ــع مثانيني ــم يف مطل ــاء التضخُّ ــزيّئ بإنه ــكٍل ج ــُط بش ــي ترتب ــك الت ــا، تل مبيزانيته

عــن طريــق سياســة الرضائــب املرتفعــة للبنــك املركــزّي األمريــيّك، التــي وضعــت نهايــًة لتناقــص قيمــة 

بت  ــي تســبَّ ــف الت ــة التوظي ــة وأزم ــة االقتصادي ــة ويف الوقــت نفســه، ونتيجــٍة لألزم ــون الحكومي الدي

ــى املــرُء نفســه  فيهــا، أثــارت مطالــب متزايــدة يف حــق أنظمــة التأمــني االجتامعــّي. عــالوًة عــىل ذلــك منَّ

أن تحريــر النظــام املــاّيل ســيقوم بــدوٍر ريــادّي يف "التحــّول الهيــكّيل" للوصــول إىل "مجتمــع الخدمــات" 

و"مجتمــع املعرفــة"، الــذى يرتبــط بالنمــو الشــامل لجميــع مناحــي االقتصــاد، وتوفــري إيــراداٍت أعــىل 

مــن الرضائــب.

ثــم تواصــل التحــّول املــايل بعــد ذلــك عــىل يــد حكومــة كلينتــون مــن خــالل اإلجــراءات الناجحــة 

واملذهلــة، التــي اتخذتهــا الحكومــُة يف اتجــاه توحيــد ديــون البــالد (شــتيجليتزStiglitz  2003م). لقــد 

كان إظهــاُر أن املوازنــة االتحاديــة األمريكيــة يوجــد لديهــا فائــٍض مــاّيل لفــرتٍة زمنيــٍة قصــرية يف نهايــة 

القــرن، ُممكًنــا مــن خــالل اقتطاعــاٍت قاســية يف النفقــات االجتامعيــة. وأتاحــت سياســُة التحريــر املالية، 

ــف ســد الفجــوات اُملنبثقــة عــن سياســة توحيــد الديــون الحكوميــة  التــي جــرى تطبيُقهــا بشــكٍل ُمكثَّ

بواســطة عمليــة توســيع متســارعة إلمكانــات االســتدانة خاصــًة للموازنــات الخاصــة، فــكان مــن اُملمكــن 

ــدة- إىل جانــب النفقــات املتزايــدة  ل إيــراداُت العمــل أو الحــواالت املاليــة املرتاجعــة أو اُملتجمِّ أن ُتشــكِّ

ٌل  ــل الشــعب لفكــرة ليرباليــة االقتصــاد – وهــو تحــوُّ لالحتياطــات والتدابــري "الذاتيــة"- خطــرًا عــىل تقبَّ

يف تاريــخ االقتصــاد بالنســبة للرأســاملية الدميقراطيــة، وجــد لــه اســتمراًرا يف ظــل إدارة بــوش االبــن يف 

شــكل سياســة املــال اُملتدفــق بســهولة بعــد الحــادي عــرش مــن ســبتمرب/أيلول وتشــجيع امتــالك املنــازل 

ــروض  ــح ق ــو من ــاريsubprime mortgages – وه ــن العق ــص الره ــالل تخصي ــن خ ــراء م ــا للفق أيًض

عقاريــة ألشــخاٍص، مل يقــدروا يف أغلــب األحــوال عــىل ســدادها.
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الشكل 1-2
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الرأسمالية والديمقراطية في الثورة النيوليبرالية

وأمــام هــذا املشــهد،ويف ظــل االســتدانة املتناميــة للدميقراطيــات الغربيــة منــُذ النصــف الثــاين مــن 

ــام كان  ــزاب والحكومات،-ك ــىل األح ــّي ع ــط الدميقراط ــة للضغ ــن، ونتيج ــرن العرشي ــبعينيات الق س

ــا مــن جانــب نظريــة اُملمتلــكات العامــة pool common-ظهــرت املديونيــة العامــة وانهــارت  ُمقرتًح

ثــم تكّونــت مــن جديــد، مــام بــدا وثيــق الصلــة بانتصــار النيوليرباليــة عــىل رأســاملية مــا بعــد الحــرب، 

لــت عــىل الســاحة مــع انتــزاٍع ســياّيس للســلطة مــن مذهــب دميقراطيــة الجامهــري. وظهــرت  والتــي تجَّ

البــوادر الجديــة للعجــز يف املوازنــة يف الثامنينيــات عقــب تنظيــم املعــارك القتاليــة مــن قبــل النقابــات 

رًا  العاّمليــة عــىل األجــور وتحّقــق نســبة بطالــة مرتفعــة. هــذه البطالــة التــى كانــت مــن جديــد ُمــربِّ

ت يف ظــل عمليــة "إضفــاء ملســة  إلصالحــات جذريــة يف أســواق العمــل وأنظمــة التأمــني االجتامعيــة، أدَّ

ــّي  ــد االجتامع ــة للعق ــٍة جذري ــوق، إىل مراجع ــة للس م ــاٍت ُمنظِّ ــىل ُمؤسس ــرًة ع ــدت متأخ ــة" ب مرون

لعقــود مــا بعــد الحــرب. وقــد قمــُت بــرسد التطــّورات املقصــودة هنــا يف شــكل نقــاط يف الجــزء األول.

ـــة تكمـــن يف املنحـــى التصاعـــدى  ـــورُة النيوليربالي ـــه الث ـــذي حّققت ـــل النجـــاح الســـاحق ال ـــرز دالئ إن أب

اُملتواصـــل لعـــدم التكافـــؤ بـــني الدخـــول والـــرثوات يف بلـــدان الرأســـاملية الدميقراطيـــة. ولـــو كان 

تزايـــد مديونيـــة الدولـــة نتيجـــًة لتخويـــل الدميقراطيـــة للجامهـــري، كان مـــن غـــري اُملمكـــن تفســـري 

كيفيـــة حـــدوُث إعـــادة توزيـــٍع جـــذرّي للرفاهيـــة وفـــرص الرفاهيـــة مـــن األســـفل إىل األعـــىل يف 

ـــق بتوزيـــع الدخـــل فـــإن تباينـــه ظـــل ُمســـتمًرا مـــع مـــرور الســـنوات  الوقـــت نفســـه. وفيـــام يتعلَّ

ليـــس فقـــط يف البلـــدان ذات عـــدم املســـاواة املرتفعـــة نســـبًيا، مثـــل إيطاليـــا وبريطانيـــا الُعظمـــى 

ـــبة  ـــويد وأملانيا.(48)بالنس ـــل الس ـــبًيا مث ـــاواة نس ـــم باملس ـــا يف دوٍل تنع ـــا أيًض ـــدة، وإمن ـــات اُملتح والوالي

ـــع  ـــق م ـــكٍل وثي ـــا بش ر كان مرتبًط ـــوَّ ـــذا التط ـــا أن ه ـــول ظاهرًي ـــن املقب ـــل م ـــُت أن أجع ـــا حاول ألملاني

ـــلطتها  ـــة لس ـــات العاملي ـــد النقاب ـــن فق ـــه م ـــط ب ـــا ارتب ـــور وم ـــم األج ـــام تقيي ـــّي لنظ ـــل التدريج الفص

ـــد عـــىل  ـــروس وســـترين وجـــاك روزينفيل (شـــرتيك 2009b، ص 41 ومـــا يليهـــا). وقـــد اســـتدل كٌل مـــن ب

ـــكٍل  ـــل بش ـــاواة يف الدخ ـــدم املس ـــة وع ـــات العاملي ـــة للنقاب ـــلطة التفاوضي ـــني الس ـــلبّية ب ـــة الس العالق

48- وأخذ هذا التطّور شكًال شاًذا فقط في فرنسا، حيُث تراجع ُمعامل جيني هناك من عام 1985م حتى 1995م بشكٍل طفيف واستقر بعد ذلك عند مستوى 
أعلى قليالً. لكن "اإلصالحات" التي تخضع اآلن لضغط "األسواق" تجعل من الُمنتظر أن يعتدل الوضُع أيًضا في فرنسا قريبًا، بصرف النظر عن المرجعية 

الحزبية للرئيس والحكومة.
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أكرب يف دقته تطبيًقا عىل الحالة األمريكية (وسترين وروزينفيلد 2011م).

ث تومــاس كوشــانThomas Kochan ، وهــو واحــٌد مــن أملــع الباحثــني يف أســواق العمــل يف  يتحــدَّ

ــخ  ــة الســبعينيات، عــن تفسُّ ــة حقب ــُذ نهاي ــكا من ة، بخصــوص تطــّور األجــور يف أمري ــات اُملتحــدِّ الوالي

ــة  ــة ودخــل املوازن ــدت اإلنتاجي ــك الحــني تزاي ــى ذل ــه حت ــيّك، وُيشــرُي إىل أن للعقــد االجتامعــّي األمري

وأجــرة الســاعة املتوســطة باملقــدار نفســه (1945م = 100، 1975م = 200). لكــن بعــد ذلــك ارتفعــت 

ــة بشــكٍل مســتمر يف خــٍط مســتقيم ووصلــت يف عــام 2010م إىل 400، فيــام اســتقرت أجــرُة  اإلنتاجي

ــا، أي عنــد ذلــك املســتوى الــذي كان مــن 1975م إىل 1980م. الســاعة املتوســطة عنــد 200 تقريًب

 صحيــٌح أن دخــول املوازنــة ارتفعــت إىل حــوايل 250، لكــن ذلــك فقــط ألن املوازنــات منحــت عــدًدا 

ــدة يف كســب املــال وفــرتات  ــة املتزاي أكــرب مــن الســاعات إىل ســوق العمــل بســبب املشــاركة األنثوي

العمــل األطــول (كوشــان b ;2012a). وُتظهــر األرقــام أن ميزانيــات العاملــني يف الواليــات اُملتحــدة مل تــزد 

شــيًئا منــُذ مثانينيــات القــرن العرشيــن بالقيــاس إىل التقــّدم الحــادث يف حجــم اإلنتاجيــة، ُرغــم األيــدي 

العاملــة املتزايــدة يف عددهــا وكثافــة العمــل املتناميــة ومطالــب املرونــة املتزايــدة والتــديّن اُملســتمر يف 

ظــروف التشــغيل.

ك رؤوس األمــوال  ُــالَّ عــىل خــالف ذلــك متاًمــا رســمت مالمــُح املوقــف بالنســبة للدخــول اُملتبقيــة ملـ

الكبــرية واملســئولني عــن إدارتهــا. يف 26 مــن مــارس/آذار 2012م كتــب ســتيفن راتنري يف جريــدة نيويورك 

تاميــز، أن مــا اليقــل عــن %93 مــن الزيــادة اُملتحققــة عــام 2010م يف الناتج القومــّي – 288 مليــار دوالر 

أمريــيّك –إمنــا ترجــع إىل الواحــد باملئــة مــن الطبقــة الُعليــا مــن دافعــي الرضائــب، و%37 مــن الزيــادة 

راجــٌع إىل نســبة %0,1 مــن دافعــى الرضائــب مــن الطبقــة الُعليــا، والذيــن ارتفــع دخلهــم مبــا نســبته 

%22. ويواصــل راتنــري قولــه: بأنــه أيًضــا -وكنتيجــٍة للتخفيضــات العديــدة املتواليــة يف الرضائــب- ســارت 

األمــور بالنســبة للفئــة العليــا البالــغ اتســاعها واحــد باملئــة "عىل نحــٍو أفضل دامئًــا يف كل مرحلــة انتعاش 

اقتصــادّي مــن العقديــن األخرييــن": "يف مرحلــة النمــو يف ظــل حكومــة الرئيــس كلينتــون عــاد ما نســبته 

%45 مــن إجــامّيل الزيــادة يف الدخــل إىل فئــة الواحــد باملئــة الُعليــا؛ يف عهــد بــوش أصبحــت النســبة



72

%65؛ ووصلــت اآلن إىل  %93."(49)وتراجعــت الــرثوة الصافيــة لــألرسة األمريكيــة اُملتوســطة بعــد خصــم 

نســبة التضّخــم، وحســب صحيفــة نيويــورك تاميــز يف 12 يونيو/مّتــوز، عــىل عكــس 2010م، بعــد انهيــار 

ســوق العقــارات، إىل مســتوى عــام 1990م.

ــل  ــي ال مثي ــك الت ــع- تل ــادة التوزي ــة إع ــة وصــف عملي ــرُء بغي ــا امل ــي يربزه ــام الت ــت األرق وأياكان

ــان الثــورة النيوليرباليــة يف الواليــات  ــا- مــن األســفل إىل األعــىل، والتــي ســارت خطواتهــا إبَّ لهــا تاريخًي

ر الري ميشــل مــن معهــد  اُملتحــدة األمريكيــة، فإنهــا أرقــاٌم ُتظهــُر النتيجــة نفســها دامئًــا. وحســبام ُيقــدِّ

السياســات االقتصاديــة (Institute Policy Economic)، فــإن %81,7 مــن الزيــادة يف الــرثوة يف 

الواليــات اُملتحــدة بــني عامــي 1983م و2009م آلــت إىل فئــة الخمســة باملئــة مــن الطبقــة الُعليــا، بينــام 

ر بنســبة %7,5 مــن الزيــادة يف الــرثوة. أمــا فيــام  الســتني باملئــة مــن الطبقــة األدىن فقــدوا ثــروًة ُتقــدَّ

ــق مُبحاســبة القامئــني باألعــامل مادًيــا، فــإن "أجــر" املئــة ُمديــر األعــىل أجــرًا يف الواليــات اُملتحــدة،  يتعلَّ

بلــغ طبًقــا لجريــدة نيويــورك تاميــز بتاريــخ 7 أبريل/نيســان 2012م يف عــام األزمــة 2011م يف املتوســط 

14,4 مليــون دوالر، وهــو مــا ُيعــادل 320 مثــًال ملتوســط الدخــل األمريــيّك. وليــس مــن اُملمكــن بســهولة 

التوّصــل إىل أرقــاٍم ُتقــارن بتلــك التــي تحّققــت يف ســنوات الســبعينيات؛ لكــن األمــر الــذي ال يرقــى إليــه 

مــت يف العقــود االثنــني أو الثالثــة األخــرية وأوشــكت أن  شــٌك، هــو أن الُدخــول األعــىل يف الــرشكات تضخَّ

تنفجــر، وهــذا مل يحــدث يف الواليــات اُملتحــدة األمريكيــة فقط.(50)بــل حــدث ىف كثــري مــن دول العــامل .

لــة باملذهــب النيوليــربايل، والتــي أزاحــت  ومُيكــن التعــرَّف عــىل مــدى ثبــات الرأســاملية اُملعدَّ

زحفهــا  إىل  النظــر  خــالل  مــن  والســبعينيات،  الســتينيات  يف  الليرباليــة  االجتامعيــة  الرأســاملية 

عــىل التــوازى مــع تراجــع مشــاركة املواطنــني ىف االنتخابــات بشــكل مســتمر ودرامــى إىل حــد 

ــادة  ــة وإع ــزات الحكومي ــد باُملنج ــىص ح ــون إىل أق ــن يهتم ــك الذي ــدى أولئ ــاص ل ــكٍل خ ــا، وبش م

  Schäferشــيفر) األســفل  إىل  األعــىل  مــن  الحكومــة  جانــب  مــن  اُملنفــذ  االقتصــادي  التوزيــع 

الدميقراطيــات  كل  يف  االنتخابــات  يف  املشــاركة  تزايــدت  لقــد  2013م).  شيفروشــرتيك  2010م؛ 

49- أرقاٌم أقدم ولكن ُمدهشٌة مثل ذلك توجد لدى هاكر وبييرسون (2010م؛ 2011م).

50- انظر األرقام في شتريك (1997م). وتُظهر واقعة رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاجن، مارتن فينتركورن، الذي وافق لنفسه على راتٍب عام 2011م 
بلغ 18,3 مليون يورو، أن ألمانيا تخطو على الطريق األمثل لتقليص المسافة مع الواليات الُمتحدة.
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ــل يف  ــا ال يق ــوم مب ــك وإىل الي ــد ذل ــاوى بع ــيك تته ــتينيات، ل ــينيات والس ــنوات الخمس ــة يف س الغربي

املتوســط عــن %12. وشــكل هــذا توجهــا عامليــا، وال تبــدو يف األفــق دالئــٌل عــىل تحــّول وشــيك. أكــرث 

مــن نصــف االنتخابــات القوميــة، التــي حّققــت أقــل قيــم اُملشــاركة بعــد الحــرب، كانــت بعــد عــام 

ــأن تكــون اُملشــاركُة فيهــا هــي  ــا، زاد االحتــامُل ب 2000م. وكلــام كانــت عمليــة االنتخــاب أقــرص زمنًي

األقــل عــىل مــدى زمــن مــا بعــد الحــرب بأكملــه. إن املشــاركة يف االنتخابــات اإلقليميــة واملحليــة هــي 

ــا،  بانتظــام أقــل مــن تلــك التــي تكــون عــىل املســتوى اإلقليمــّي وقــد تراجعــت عــىل األقــل يف أملاني

بشــكٍل أكربكثــريا. أمــا االنتخابــات التــى ســجلت أقــل نســبة مشــاركة فقــد كانــت انتخابــات الربملــان 

األورىب .

عــى دامئًــا، واســتناًدا إىل النظريــات اإلصالحيــة الدميقراطيــة يف ســنوات  وعــىل خــالف مــا ُيدَّ

الســتينيات (ليبســتLipset  1963م [1960م])، فــإن اُملشــاركة اُملنخفضــة يف االنتخابــات ال تعنــي أن 

املواطنــني راضــني عــن ُمجريــات األحــداث ولذلــك نــأوا بأنفســهم عــن التّدخــل فيها.وكــام أظهــر أرمــني 

ــدى مــن يتمتعــون  ــات ل ــإن اُملشــاركة يف االنتخاب شــيفرArmin Schäfer (شــيفر 2010م؛ 2011م)، ف

ــىل  ــل ع ــي األق ــا ه ــٍة دني ــاٍت اجتامعي ــون إىل طبق ــًال أو ينتم ــا ضئي ــون راتًب ــاب ويتقاض ــق االنتخ بح

ــني  ــة ب ــلبيٌة للغاي ــٌة س ــكان عالق ــظ يف كل م ــك ُتالح ــّدة. لذل ــرث ح ــو األك ــا ه ــالق وكان تراجعه اإلط

اُملشــاركة يف االنتخابــات ونســبة البطالــة واإلعانــة االجتامعيــة عــىل املســتوى اإلقليمــّي. وقــد تزايــدت 

باســتمرار يف املــدن األملانيــة الُكــربى عمليــة تشــتيت اُملشــاركة يف االنتخابــات فيــام بــني أحيــاء اُملــدن 

يف كل االســتحقاقات منــذ الســبعينيات وهــي يف املناطــق الســكنية املرتاجعــة عــىل مســتوى االقتصــاد 

االجتامعــيّ (ذات النصيــب العــايل مــن اُملهاجريــن إليهــا، ونســبة البطالــة املرتفعــة، والدخــل اُملنخفــض 

ــة  ــد للتخــىل عــن تدشــني حمــالت دعاي ــك) ماملدعــى األحــزاب إىل االتجــاه بشــكل كتزاي ومــا إىل ذل

انتخابيــة هنــاك(51) - مــام أدى إىل اتجــاه اُملشــاركة يف االنتخابــات إىل حافــة اُملجتمــع، وأىت بالتحالفــات 

االنتخابية لألحزاب "إىل املركز". 

يف  االنتخابــات  يف  اُملنخفضــة  اُملشــاركة  تفســرُي  مُيكــن  ال  أنــه  اتجــاه  يف  تصــُب  الدالئــل  كُل 

القناعــة والرضــا، وإمنــا مــن خــالل االستســالم: بشــكٍل  الرأســاملية مــن خــالل  الدميقراطيــات 

خــاص الخــارسون مــن التحــّول النيوليــربايل مل يعــد يــرى مــا عســاهم مُيّنــون بــه أنفســهم مــن

51- لالطالع على عرٍض صحفيٍّ لهذه العالقة انظر شليبن (2012م).
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ــل  ــن بدي ــك م ــس هنال ــأن – لي ــيض ب ــي تق ــة الت ــة العومل ــة. إن سياس ــزاب الحاكم ــرّي األح ــّراء تغ  ج

(Alternative No Is There) – وصلــت منــُذ فــرتٍة إىل قــاع املجتمــع: مل تُعــد االنتخابــاُت تصنــع 

ــا، خاصــُة يف عيــون أولئــك الذيــن يعتمــدون عــىل االختالفــات السياســية.وكلام قــل األمــُل الــذي  فارًق

يضعونــه عــىل االنتخابــات، قــّل خــوُف أولئــك الذيــن يســتطيعون تعليــق آمالهــم عــىل األســواق، مــن أن 

تضطــرب هــذه األخــرية مــن جــراء تّدخــالت سياســية. إن االستســالم الســياّيس للطبقــات الُدنيــا يحمــي 

الرأســاملية مــن الدميقراطيــة وُيضفــي االســتقرار عــىل التحــّول النيوليــربايل، الــذي يرجــع أساســه إليــه.



75

استطراد: الرأسمالية والديمقراطية

ُد هنــا يف هــذا اُملقــام أن أُضيــف بعــض التصــّورات العامــة عــن العالقــة بــني الرأســاملية والدميقراطيــة، وبــني  أوَّ

األســواق والسياســة الدميقراطيــة، وبــني النيوليرباليــة وســلطة الدولــة. يتــُم غالًبــا إظهــاُر أن النيوليرباليــة تحتــاُج 

إىل دولــٍة قويــة، تقــدر عــىل مجابهــة املطالــب االقتصاديــة والنقابيــة منهــا بشــكٍل خــاص الداعيــة إىل التدّخــل 

يف اللعبــة الحــرة للقــوى املتنافســة يف األســواق. ولقــد تــم تصويــر ذلــك بشــكٍل ُمقنــع يف كتــاب أنــدرو جامبــل

Andrew Gamble، الــذي حمــل عنــوان االقتصــاد الحــر والدولــة القويــة (1988م)، ُمّتخــًذا مــن حكومــة تاتــرش 

مثــاالً جلًيــا واضًحــا. وعــىل طــرف النقيــض ال تســتقيُم النيوليرباليــة مــع دولــٍة دميقراطيــة، طاملــا أنــه ُيفهــم مــن 

خــل باســم مواطنيــه وباســتخدام الســلطة العامــة يف التوزيــع الناتــج عــن أحــداث  الدميقراطيــة نظــام حكــم يتدَّ

الســوق للــرثوات االقتصاديــة – وهــو نظــاٌم ُينظــر إليــه بعــني الريبــة والشــك مــن قبــل نظريــة املمتلــكات العامة 

إلخفــاق الدولــة عــىل الصعيــد املــايل.

يف األخــري ال يــدوُر األمــُر عــن يشٍء آخــر ســوى عالقــة متوتــرٍة غايــٍة يف القــدم بــني الرأســاملية والدميقراطيــة. 
ــة مــن  ــه الســياّيس الرســمّي، مفادهــا أن الدميقراطي ــارُة الشــائعة للتوّج ــت العب ــاردة كان ــن الحــرب الب يف زم
ــل الرأســاملية  ــن، مث ــر اُملمك ــّدم اقتصــادّي – ليســت باألم ــن دون تق ــبيهة، م ــارٍة ش دون رأســاملية – أو بعب
ــُة  ــت طبق ــام كان ــًة: فبين ــك ُمختلف ــت النظــرُة إىل ذل ــان ســنوات الحــرب كان مــن دون دميقراطية.(52)لكــن إّب
املواطنــني تخــىش بوصفهــا أقليــة طبيعــي أن ُتنتــزع أمالكهــا حكومــة أكرثيــة ُمنتخبــٍة دميقراطًيــا، ولــن تكــون 
ــا  ــع منهــا اليســار املتطــرف يف كل وقــت انقالًب ل، يتوقَّ تلــك الحكومــة شــيًئا أخــر يختلــُف عــن حكومــة ُعــامَّ
ل عنــارصه مــن رأس املــال والعســكر والطبقــة األرســتقراطية ويــرى يف  عــىل الدميقراطيــة مــن ائتــالٍف تتشــكَّ
الحكومــات الفاشــية يف ســنوات العرشينيــات والثالثينيــات برهاًنــا عــىل عــدم التوافــق الجوهــرّي بــني السياســة 
ــة  ــا ظهــر انعــكاس للحــل "املــديّن" للمشــكلة مــن خــالل ديكتاتوري ــة واالقتصــاد الرأســامّيل. عملًي الدميقراطي
ميينيــة، دميقراطيــة الســوفييت أو مــا يعــرف بدميقراطيــة املجالــس، و"ديكتاتوريــة الربوليتاريــة" أو "الدميقراطية 
ــة تبــدو  ــة والسياســية. وأمــام هــذه الخلفي ــة النمــو التنظريي ــا لحال الشــعبية"، حيــث تتبــدل التســميات تبًع
الحقيقــة غــري بديهيــٍة عــىل اإلطــالق، فقــد شــهد زمــن مــا بعــد الحــرب يف دول الغــرب  ربــط اقتصــاد رأســامّيل 
ــل بشــكٍل مبــارش ومســتمر  مــع نظــاٍم ســياّيس دميقراطــّي، أو باألحــرى مــع نظــاٍم اســتمد رشعيتــه مــن أنــه تدخَّ
ــة باألجــور مــن مواطنيــه مــن أجــل أهــداف جامعيــة  يف طريقــة عمــل اقتصــاد الســوق لصالــح األكرثيــة املتعلقِّ

متفــٍق عليهــا دميقراطًيــا.

52- واحٌد من مشاهير من تّقلدوا هذه المكانة التي ترتبط بنظرية "التحديث"، كان هو سيمور ليبست (1963م [1960م]). وتنتمي تشيلي ما بعد الرئيس 
أيندي والصين منُذ والية دينغ شياوبنغ إلى األمثلة المناقضة الحالية.
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ــني يف  ــع متنافس ــدأّي توزي ــوخ مب ــرب برس ــد الح ــا بع ــرتة م ــة لف ــاملية الدميقراطي ــزت الرأس ومتيَّ

اقتصادهــا الســياّيس يف الوقــت نفســه، أودُّ اإلشــارة إليهــام مبصطلحــي هــي عدالــة الســوق والعدالــة 

االجتامعيــة. مــن مصطلــح عدالــة الســوق أفهــم توزيــع مــردود اإلنتــاج طبًقــا لتقييــم اُملنجــزات الفردية 

ًا عنهــا مــن خــالل أســعارها النســبية. ومعيــار املكافــأة العادلــة  للمشــاركني مــن خــالل الســوق، معــربَّ

عــىل مســتوى الســوق هــي اإلنتاجيــة الحّديــة، أي القيمــة الســوقية لوحــدة الطاقــة األخــرية اُملســتهلكة 

يف ظــل ظــروف التنافســية (بــوم – بافــريك Bawerk Böhm 1968 [1914]). وعــىل النقيــض مــن ذلــك 

ُتقــاس العدالــة االجتامعيــة عــرب معايــري ثقافيــة وتســتند إىل قانــون الوضعيــة بــدالً مــن قانــون العقــد. 

إنهــا تتبــع تصــوراٍت جامعيــة مــن النزاهــة والعدالــة واملبادلــة، وتقــر باملطالــب املناديــة بحــد أدىن مــن 

مســتوى املعيشــة بــرصف النظــر عــن األداء االقتصــادّي والكفايــة وتعــرف حقــوق اإلنســان واملواطنــني، 

يف مجــاالت الصحــة واألمــان االجتامعــّي واملشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة والحــق يف الوظيفــة والتنظيــم 

النقــايّب ومــا إىل ذلــك.

لكــن عدالــة الســوق والعدالــة االجتامعيــة كلتيهــام مثريتــان للجــدال. لقــد اشــتغل إمييــل دوركهايــم 

Émile Durkheim (دوركهايــم 1977 [1893]) باإلجابــة عــن الســؤال حــول ماهيــة املتطلبات الواجب 

ــة  ــرتض النظري ــة تف ــق واملامرس ــة. ويف التطبي ــا عادل ــة ونتائجه ــة نزيه ــح املنافس ــى تصب ــا حت تلبيته

ــا.  املعياريــة االقتصاديــة، إن أغلــب األســواق "ممتــازة" مبــا يكفــي العتبــار مــا ينتــج عنهــا عــادالً وكفًئ

ــٌة  ــا قابل ــا"، أي أنه ــه اجتامعًي ــم تأسيس ــا "ت ــة، ألن جوهره ــة االجتامعي ــع العدال ــب م ــع أصع والوض

ــا. مــام يتوافــق وظــروف الســوق، ومــا  ــاٍت ثقافيــة وسياســية وقابلــة للتغــري تاريخًي للجــدال يف توجّه

تحــّدده الســوق نفســها وتعــربِّ عنــه يف شــكل أســعار؛ أمــا تحقيــق العدالــة مــن الناحيــة االجتامعيــة، 

د طبًقــا لثقــل الســلطة وقــوة الحشــد يف العمليــة السياســية ويجد انعكاســه يف مؤسســاٍت رســمية  فُيحــدَّ

ــة  ــة االقتصادي ــة املعياري ــن خــالل عدســة النظري ــع نفســه م ــرى املجتم ــا ي ــدر م ــري رســمية. وبق وغ

ــا بهــا، فإنــه يســتطيع يف الحالــة االســتثنائية قبــول عدالــة الســوق عــىل أنهــا العدالــة  أو يبــدو مقتنًع
االجتامعيــة وهكــذا يــزول الشــد والجــذب بينهــام.(53)

53- على المستوى الشخصي تؤكّد نظرية االقتصاد التي يتم تدريسها في الجامعات هذه النقطة لدى أغلب العارفين بها بشكٍل مدهش. الهدُف نفسه يتبعه 
"االقتصاد" بمطالبته "تدريس االقتصاد" في المدارس. انظر أيًضا تقرير جريدة فرانكفورترألجماينهتسايتونج بتاريخ 9 أغسطس 2012م عن محاضرة ألقاها 

بن بيرنانكه، رئيس البنك المركزّي األمريكّي، أمام مجموعٍة من المدرسين الُمختارين، بعنوان "األسواق رائعة".
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صيغــٌة أخــرى مــن هــذا الحــل تكمــن يف مشــاركة (فريدريــش فــون هايــك) يف إعــالن مفهــوم العدالة 

ــة بحيــث ُتســتبعد  ــٍل لالســتخدام(54) وتدشــني املؤسســات السياســية واالقتصادي ــة غــري القاب االجتامعي

مــن البدايــة محــاوالت اســتثارة عدالــة الســوق مــن خــالل مطالبــات بالعدالــة االجتامعيــة.

مــع ذلــك، ومــن منظــور العدالــة االجتامعيــة يكمــن خطــٌر دائــم يف إمكانيــة أن تســتحوذ تصــّوراٍت 

عــن العدالــة االجتامعيــة عــىل ســلطة الدولــة عــن طريــق بنــاء األغلبيــة دميقراطًيــا ومــن ثــم تشــويه 

نشــاط الســوق باســتمرار مبســاعداتها. إن العدالــة االجتامعيــة ذات طابــٍع مــادّي وليــس شــكلّيا وميكــن 

لهــذا الســبب أن تبــدو مــن منظــور العقالنيــة الشــكلية للســوق غــري عقالنيــة وغــري قابلــٍة للحســاب 

وتعّســفية –فكــرٌة كانــت موجــودًة باألســاس عنــد ماكــس فيــرب.(55)إن السياســة التــي تدفعهــا مطالــٌب 

ــزات  ــق محّف ــو نتائجــه، وتخل ــر صف ــوىض يف الســوق، وتعكِّ ــة، تســّبب الف ــة االجتامعي ــاء العدال بإرس

خاطئــة ومخاطــر أخالقيــة، وتنســف مبــدأ اإلنجــاز وهــي بشــكٍل عــام "غريبــٌة عــن االقتصــاد". عــىل 

ــرب "الــرصاع الدميقراطــّي بــني الطبقــات" (كــوريب ــة يعت ــة االجتامعي ــٍد آخــر ومــن منظــور العدال صعي

Korpi1983) تصحيــٌح رضورّي يف نظــاٍم يعتمــد عــىل عقــود غــري متســاوية بــني املتوقفــني عــىل 

ى مبــدأ ماتيــوس  ــا مزايــا تراكميــة تبًعــا ملــا ُيســمَّ األجــر واملتوقفــني عــىل املكســب ولذلــك تنتــج دامئً

ــا  ــه أيًض ــك، فســُيؤخذ من ــة؛ لكــن مــن ال ميل ــى الثامل ــيمَنح حت ــك، ُس ــى: "ألن مــن ميل أو باألحــرى مت

ــالٍت  ــق تعدي ــٌح أن تطبي ــاملية فصحي ــة الرأس ــبة للمامرس ــى  25،29). وبالنس ــل مت ــك" (إنجي ــا ميل م

ــد  ــة هــو أمــر مزعــج، لكــن الُب ــة عــن العدال ــة عــىل الســوق تبعــا لتصــّورات سياســية عاملي تصحيحي

مــن قبولهــا عــىل أنهــا حتميــة، مثلــام تنشــأ مقولــة أن الخارسيــن بالفطــرة مــن الســوق ميتنعــون عــن 

املــيض قدًمــا يف املخاطــرة: ومــن دون خارسيــن لــن يوجــد هنــاك رابحــون، ومــن دون خارسيــن عــىل 

54- "إن الشيء الذي علينا التعامل معه في حالة العدالة االجتماعية، هو ببساطة خرافٌة دينية من نوعية أن ندعه في سالم، طالما أنه يُسعد أتباعه، األمُر 
الذي علينا أن نكافحه عندما يتحول إلى ذريعٍة الستعمال اإلكراه تجاه األخرين. واإليمان السائد اآلن بالعدالة االجتماعية هو في الوقت الحاضر أغلب الظن 

التهديد األصعب ألغلب القيم األخرى التي تميز أي حضارة حرة" (هايك 1981، 98).

55- "على العكس من ذلك فإن مفهوم العقالنية المادية متعدد المعاني إلى حٍد بعيد؛ إذ هو يقول باألمرين كليهما: أن المراقبة وحدها مع الحقيقة القابلة 
لإلثبات بوضوح (نسبيًا): بأنه يُمكن أخذ الوسائل المناسبة تقنيًا في الحسبان، ليس كافيًا، وإنما يتطلب األمر وضع مطالب عرقية وسياسية ومنفعية ونزوية 

وعادلة وأية مطالب أخرى وقياُس نتائج االقتصاد عليها" (فيبر 1956، 60).
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الدوام ليس هناك رابحون عىل الدوام.(56)

عــىل هــذا اســتطاع رأُس املــال، كــام رأينــا، أن يــرد دامئًــا عــىل تّدخــالت اجتامعيــة يف الســوق، تجاوزت 

كل الحــدود، بأزمــاٍت ماليــة. وتنشــأ األزمــات عندمــا يعتقــد أولئــك الذيــن يتحّكمــون يف وســائل اإلنتــاج 

ــة مبــا يتوافــق مــع تصّوراتهــم عــن  ــوا يف النهاي ــم الشــعور بالخــوف مــن أال ُيكافئ الــرضورّي أن عليه

عدالــة الســوق. وعنــد هــذه النقطــة تتهــاوى "ثقتهــم" تحــت الحــد األدىن الــالزم لدفعهم إىل االســتثامر. 

إن أصحــاب رؤوس األمــوال ميكنهــم نقــل رؤوس أموالهــم إىل الخــارج أو يبقــون عليهــا لفــرتٍة وجيــزة يف 

داخــل االقتصــاد املــايل وينتزعونهــا مــن خــالل ذلــك لألبــد أو بشــكٍل مؤقــت مــن الدائــرة االقتصاديــة 

ــاض  ــة وانخف ــادة البطال ــل زي ــن قبي ــب م ــع عواق ــة – م ــد محــل ثق ــية مل تع ــة سياس لســلطة قضائي

معــدل النمــو. اليــوم ويف ظــل أســواٍق ماليــة متحــررة، ينطبــق هــذا الــكالم بشــكٍل أكــرب وأكــرب.

ــد أنهــا هــي تلــك التــي تكــوُن  وتتبــع عدالــة الســوق أيًضــا إىل حــٍد بعيــد معايــري قياســية، مــن املؤكَّ

ــة  ــاعدة النظري ــل مبس ــت تتمثَّ ــة وإن كان ــٌة اجتامعي ــي عدال ــوال، وه ــري رؤوس األم ــالك ومدي للُم

ــا. ومبــا أن الثقــة "النفســية"  ــا اجتامعًي االقتصاديــة املعياريــة بوصفهــا قانــون الطبيعــة وليســت قانوًن

لــرأس املــال يف األحــوال السياســية هــي االشــرتاط الفنــّي األهــم لعمــل أي اقتصــاد رأســامّيل، فــإن ذلــك 

يضــع مــن البدايــة حــدوًدا ضيقــة األفــق أمــام اســتكامل عدالــة الســوق مــن خــالل عدالــة اجتامعيــة 

ترســخت دميقراطًيــا.ويف ذلــك ينشــأ عــدم تناســق جوهــرّي يف االقتصــاد الســياّيس الرأســامّيل، مــن حيــث 

أن مطالــب االســتحقاق "لــرأس املــال" تعتــرب أســس وظيفيــة تجريبيــة للنظــام بأكملــه، بينــام املطالــب 

اُملشــابهة "للعمــل" نفســه تعتــرب عوامــل تشــويش واضطــراب.

ومعــروٌف أن ماكــس فيــرب، ومــن بعــده أيًضــا شــومبيرت وآخريــن، كانــوا يخشــون انحســارًا 

متنامًيــا للعدالــة الشــكلية للســوق مــن خــالل عدالــة ماديــة جوهريــة، مدفوعــٍة مــن خــالل

56- لقد كان للتصحيح السياسّي لعدالة السوق من خالل العدالة االجتماعية لغرض تأمين التماسك االجتماعّي سوابٌق شائقة. لقد ميز علم القانون في 
العصور اإلنجليزية الوسطى بين العدالة والمساواة. أُوكل إنتاُج العدالة إلى محاكم القانون العام. ومع هذا بدت أحكامها، حتى وإن لم تكن قابلة لالنتقاد 
رسميًا، في تناقٍض مع التصّورات المادية عن العدالة. في مثل هذه الحاالت كان بمقدور المتضررين االتصال بمحكمة المساواة، التي كانت مقيمة لدى 
مستشارية البالط الملكي لطلب تغيير أحكام محاكم القانون العام. بدت هذه التداخالت بالنسبة للمدافعين عن القانون العام غير نظيفة بشكٍل منهجّي، 
إلى أن أُدرج قانوُن المساواة بعد ذلك بقرون في القانون العام (إلمر 2009). وفي مواجهة سلطة التعاقد للسوق الحرة تلعب اليوم الدولة االشتراكية دور 

محكمة المساواة.
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"البريوقراطية"ومعاونيهــا السياســيني، االشــرتاكيني والدميقراطيــني االشــرتاكيني. مــن هــذا الطريــق ميكــن 

أن تتهــاوى الرأســاملية يف النهايــة ومعهــا حريــة الفــرد املواطــن (أوفــهOffe2006b). إن التحــّول 

النيوليــربايل، كــام نالحظــه منــذ ســبعينيات القــرن العرشيــن، قــد جابــه بــكل تأكيــد هــذا الخطــر عــىل 

ــا أكــرث وأكــرث  ــة إىل نقطــٍة يقــرتُب فيه ــة الرأســاملية الحديث ــوم وصلــت ليربالي ــة. والي فــرتة غــري طويل

ــن لفــرتٍة طويلــة األجــل، أو إعــادة تحريــر مبــدأ عدالــة الســوق  التحريــُر النهــايّئ أو حتــى التحريــر اُملؤمَّ

مــن تحّولــه التاريخــّي مــن خــالل العدالــة االجتامعيــة، مدفوًعــا بالنهايــة املحتملــة إلمكانيــة محــاكاة 

العدالــة االجتامعيــة مــن خــالل دمــج مــوارد خياليــة يف معركــة التوزيــع ويف الوقــت نفســه تــرك زمــام 

القيــادة لعدالــة الســوق. ســوف أتطــرق إىل ذلــك مبزيــٍد مــن الدقــة فيــام يــيل.

إن تحصــني الســوق ضــد التعديــالت التصحيحيــة الدميقراطيــة مُيكــن أن يحــدث مــن خــالل إعــادة 

ــبعينيات  ــيّيل يف س ــوذج التش ــرار النم ــىل غ ــة ع ــاء الدميقراطي ــني أو إلغ ــة للمواطن ــم نيوليربالي تعلي

ــة  ــا مــن خــالل ترســيخ النظري ــة األوىل تجــري محــاوالٌت مســتمرٌة لتطبيقه ــن؛ الطريق القــرن العرشي

االقتصاديــة املعياريــة يف الوعــي العــام، بينــام الطريقــة األخــرى فهــي غــري متاحــٍة يف الوقــت الحــايل. 

إن فــض االشــتباك بــني الرأســاملية والدميقراطيــة وأيًضــا تدشــني أســبقية للســوق فــوق السياســة -لهــذا 

ــة  ــات االقتصادي ــة للمؤسس ــاٍت" إضافي ــالل "إصالح ــن خ ــدار م ــد أن ُي ــام األول-الُب ــبب ويف املق الس

اقتصاديــة  إىل سياســٍة  التحــّول  مــن خــالل   :(2005 Thelenوتيلــني  Streeckشــرتيك) السياســية 

ــن  ــات؛ م ــج االنتخاب ــة ضــد نتائ ن ــة محصَّ ــة مســتقلة وسياســة مالي ــوك مركزي ــد، وبن مرتبطــٍة بالقواع

لة ممــن ُيعرفــون  خــالل حــرص قــرارات السياســة االقتصاديــة داخــل ســلطات اإلدارة والهيئــات اُملشــكَّ

بــة مبــا يتوافــق مــع الدســتور، تســتطيع بهــا  باســم "الخــرباء"؛ وأيًضــا مــن خــالل مكابــح للديــون ُمركَّ

ــك يتعــنيَّ أن  ــد. ويف ذل ــود، إن مل يكــن لألب ــويّن عــرب عق ــد نفســها وسياســاتها بشــكٍل قان ــدول تقيي ال

ــا،  ــيك رؤوس األمــوال وُمحرّكيه ــا مســتحقة لثقــة مال ــاء دول الرأســاملية املتقدمــة مبــا يجعله ُيعــاد بن

عــن طريــق ضــامن أن الربامــج السياســية املتشــابكة داخلهــا بشــكل مؤســيس لــن تتّدخــل يف 

ى تطبيــق عدالــة الســوق والدفــاع عنهــا يف شــكل  "االقتصــاد" – أو إن اقتــىض األمــُر ذلــك فلــن يتعــدَّ

ــة،  ــد الدميقراطي ــّد أن ُتحيَّ ــذا الُب ــتباقيٍّ له ــال. وكاشــرتاٍط اس ــتثامرات رأس امل ــىل اس ــٍد مناســب ع عائ

ــد ــا بع ــرتة م ــة الخاصــة بف ــة للرأســاملية الدميقراطي ــة االجتامعي ــم يف شــكل الدميقراطي ــىل أن ُتفه ع
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الحــرب، وأن ُتــدار الليرباليــة بوصفهــا ليرباليــة هايــك، أي تحصــني الرأســاملية ضــد تدخــالت دميقراطيــة 

الجامهري.

عــىل صعيــد الخطابــة ونــرش األفــكار يحــاول مؤيــدو عدالــة الســوق الفــوز باليــد العليــا، مــن خــالل 

التنديــد بالعدالــة االجتامعيــة "سياســًيا" مــن منظــور أنهــا ترســخ لالنقســام ومــن ثــم فهــي غــري نظيفــة 

عــى أن عدالــة الســوق -وبســبب مــا يبــدو مــن انعــدام البعــد  أو فاســدة. عــىل النقيــض مــن ذلــك ُيدَّ

الشــخّيص فيهــا- تعمــل مبعــزٍل عــن السياســة، أي تبًعــا ملبــادئ عامليــة ومــن ثــم فهــي "نظيفــة" مــن 

منظــور  غــري ســيايس. 

ــة أن  ــُذ أمــٍد بعيــد: إن مقول وقــد زحفــت اختالفــات هــذا النــوع وتشــابهاته يف اللغــة الدارجــة من

ــا للنفــع ملجموعــٍة ُمعرَّفــة  ــدو جالًب ــره "سياســًيا"، تكفــي يف الغالــب لجعــل القــرار يب ــم تقري شــيًئا ت

مــن أصحــاب املصالح.(57)واألســواق، حســب التهمــة التــي يتــم ترويجهــا مــن دون كلــٍل أو ملــل مــن 

ع تبًعــا لقواعــد عامــة، بينــام السياســة عــىل العكــس مــن ذلــك  جانــب العمــل العــام الرأســاميل، ُتــوزَّ

ــري  ــة بشــكٍل غ ــارص األولي ــر العن ــرة أن األســواق تتجاهــل توف ــات. وفك ــا للســلطة والعالق ع تبًع ــوزَّ ُت

ــالل  ــن خ ــق م ــن أن تتحق ــآت، مُيك ــيم املكاف ــزات وتقس ــر املنج ــد تقدي ــا عن ــاهمني فيه ــادل للمس ع

ــة،  ــة أســهل مــن إجــراءات السياســة التوزيعي ــدو بطريق ــا يب ــا عــىل م ــر، والتغــايض عنه عــدم التقري

والتــي تحظــى مناقشــتها بجــدال ويجــب تنفيذهــا بشــكل نشــط. أيًضــا ميكــن محاســبة صانعــي قــرار 

أو مؤسســات معينــة عــىل قــرارات سياســية، بينــام يجــب أو رمبــا ميكــن تلّقــي قــرارات الســوق عــىل 

أنهــا تســقط عــىل مــا يبــدو مــن الســامء دون تدخــل اإلنســان– خاصــة عندمــا ُيفــرتض مــن البدايــة أن 

الســوق حالــة طبيعيــة – وعــىل أنهــا قضــاء يختبــئ خلفــه مجــرد قصــد أســمى مــن الخــرباء.

57- بالنسبة ألنصار النظرة الكونية المعتمدة على االختيار العام يُعتبر هذا طبيعّي، ألنه صحيٌح بطريقٍة بديهية. 
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الشكل 5-2
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تجوِيع الوحش!

إذا مل يكــن منــو الديــن العــام مرتبًطــا بزيــادة الحشــد الدميقراطــي الجامهــريي وإمنــا عــىل العكس من 

ذلــك مــع التحــّول النيوليــربايل والرتاجــع املنبثــق عنــه للمشــاركة السياســية، فــام الســبب يف ذلــك إذن؟ 

إننــي أرى يف األزمــة املاليــة التــي رضبــت الــدول يف الوقــت الحــارض البلــورة العرصيــة ملشــكلة وظيفــة 

الدولــة الحديثــة، وهــي املشــكلة التــي تــم التنبــؤ بهــا فعــًال يف مطلــع القــرن العرشيــن، وتكمــن يف أن 

قــدرة الدولــة عــىل انتــزاع األمــوال مــن مجموعــة مــن املســتثمرين والتــي تحتاجهــا للوفــاء بالتزاماتهــا 

– املتزايــدة –متيــل إىل االســتقرار تحــت املســتوى الرضوري.وليســت النفقــات املرتفعــة للغايــة هــي يف 

ــة، وإمنــا النفقــات املنخفضــة للغايــة، والتــي ميكــن إرجاعهــا  هــذا الصــدد ســبب الديــن العــام للدول

ــرض  ــة ف ــون حــدوًدا لقابلي ــة الخاصــة، ويضع ــدأ امللكي ــا ملب ــامن تبًع ــع منّظ إىل أن االقتصــاد واملجتم

الرضائــب عليهــم، يف حــني أنهــم يف الوقــت نفســه يطلبــون مــن الدولــة دامئًــا وأبــًدا.

وُيالحـــظ يف الحقيقـــة أن بدايـــة مديونيـــة الدميقراطيـــات الغنيـــة يف ســـبعينيات القـــرن املـــايض 

تزامنـــت مـــع اســـتقرار منـــو إيـــرادات الرضائـــب تحـــت مســـتوى نفقـــات الدولـــة. لكـــن إذا مـــا 

ـــرض  ـــامّيل لف ـــتوى اإلج ـــل املس ـــا، لظ ـــه تقريًب ـــدار نفس ـــني باملق ـــك الح ـــى ذل ـــني حت ـــد الطرف كان تزاي

ـــاع  ـــل ارتف ـــة تواص ـــات، يف حال ـــف الثامنيني ـــى منتص ـــل حت ـــىل األق ـــتقًرا  ع ـــر مس ـــب يف الجوه الرضائ

ـــدة،  ـــات املتح ـــا والوالي ـــا وأملاني ـــويد وفرنس ـــل الس ـــدول، مث ـــن ال ـــدٍد م ـــع يف ع ـــا تراج ـــات، ورمب النفق

مـــع زحـــف النيوليرباليـــة قرابـــة نهايـــة القـــرن املنـــرصم.(58) هنـــا أيًضـــا ســـار التطـــور يف الغالـــب 

ـــمي  ـــا ُتس ـــة م ـــت مرحل ـــو انته ـــة النم ـــة مرحل ـــابهة. وبنهاي ـــباب مش ـــت األس ـــها، وكان ـــة نفس بالطريق

ـــغ  ـــع مبال ـــب دف ـــا مـــن دافعـــي الرضائ ـــا فيه ـــي كان مطلوًب ـــة الت ـــك املرحل ـــي، تل بثقـــل العـــبء الرضيب

رضيبيـــة تتزايـــد دامئًـــا عـــىل رضيبـــة الدخـــل. وجزئًيـــا جـــرت معادلـــة هـــذا التأثـــري مـــن منظـــور 

ـــا جـــًدا أدت الخســـائر  ـــة مـــن خـــالل التضخـــم الـــذي حـــدث يف الســـبعينيات؛ لكـــن رسيًع خزينـــة الدول

لت اليابان، على مستوى منخفض جًدا، ارتفاًعا في السنوات األخيرة. زيادٌة طفيفة في حمل الديون وجدت طريقها أيًضا في بريطانيا في ظل  58- لقد سجَّ
حكومة حزب العمال؛ لكن هناك دأبت الجهود للعمل على تغيير اتجاه المؤشرات االقتصادية. بالنسبة التحاد العملة األوروبي بدأت تبرز في سنوات ما بعد 
الت الضرائب المفروضة سواٌء على دخل رؤوس  عام 2000 وحتى األزمة طالئع انسجام بين انفتاٍح أكبر أمام االستثمارات األجنبية المباشرة وتراجع في معدَّ
األموال أو على دخل العمل، وفي تلك الحالة األخيرة كنتيجٍة لألجور المنخفضة في النهاية السفلى لسوق العمل.ونظرًا لحدود العجز في حزمة االستقرار 

.(Rademacher 2012راديماخر) ى ذلك إلى خفٍض في نفقات الدولة أدَّ
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ــوك ــب (بل ــة للرضائ ــة متنامي ــطة إىل معارض ــة املتوس ــًة يف الطبق ــل وخاص ــئة يف الدخ ــة الناش الفعلي

ــالح  ــات باإلص ــا إىل مطالب ــتويرلهSteuerle 1992) وأيًض ــيرتينCitrin1979؛ 2009؛ ش Block2009؛ س

الرضيبــّي، مثــًال يف شــكل جدولــة املبالــغ الرضيبيــة. وقــد أحــدث هــذا باالرتبــاط مــع االســتقرار الناجــح 

ــارشة  ــة فقــط مــن خــالل مراحــل رفــع ملموســة ومب ــرادات الدول ــة ارتفــاع إي ــة إمكاني لقيمــة العمل

للرضائــب بــدالً مــن االعتــامد عــىل مراحــل رفــع غــري ملموســة وأقــل مخاطــرة مــن الناحيــة السياســية.

ــُة  ــت عومل ــد فتح ــن. لق ــرن العرشي ــعينيات الق ــرى يف تس ــٌل أخ ــبق عوام ــا س ــف إىل م ُأض  

ــا أمــام الــرشكات الكــربى إمكانيــاٍت مل تخطــر ببــاٍل حتــى ذلــك الحــني مــن  االقتصــاد املتناميــة رسيًع

ــاٌل ملحطــات  ــام ال يحــدث انتق ــا. وحيث ــا ومطالب ــل طموًح ــّي يف دوٍل أق ــا الرضيب أجــل حــرص التزامه

ــي  ــا حام ــا رضيبًي ــة تنافًس ــاملية الدميقراطي ــىل دول الرأس ــرض ع ــك يف ــإن ذل ــة، ف ــاج يف النهاي اإلنت

الوطيــس ودفعــت بحكوماتهــا عــىل مســتوى العــامل إىل اســرتجاع القيــم العليــا للرضائــب عــىل الــرشكات 

ــفارتز ــل وش ــلGanghofوGenschel 2008؛ جينش ــوف وجينش ــوفGanghof 2004؛ جانجه (جانجه

GenschelوSchwarz 2013). صحيــٌح أن هــذا كان يحــدث يف الغالــب بالتزامــن مــع توســيٍع للقاعــدة 

ــف أي نفقــات  الرضيبيــة مــن خــالل إلغــاء إعفــاءات رضيبيــة، وهــو األمــر الــذي ُيفــرتض أنــه "مل يكلِّ

ــا.  ــب يف ظــل هــذه الظــروف مل يعــد مطروًح ــع الرضائ ــدة"؛ لكــن التفكــري يف رف زائ

ــاز"  ــزات اإلنج ــة "محّف ــن أهمي ــار ع ــذة يف االنتش ــة اآلخ ــم النيوليربالي ــبق التعالي ــا س ــف إىل م أض

ــع الدخــل مــن  ــد الحــد األدىن مــن توزي ــنة" مــن أجــل إعــادة إنعــاش النمــو االقتصــادّي – عن اُملحسَّ

خــالل خفــض األجــور والخدمــات االجتامعيــة، وعنــد الحــد األعــىل يف املقابــل مــن ذلــك دفــٌع أعــىل 

قيمــة يف حــاالت املعــدالت الرضيبيــة املنخفضــة. ويف هــذا الصــدد أيًضــا تتاميــز "األنــواع" املتنوعــة مــن 

ــا هــو التوليفــة التــي نفذتهــا حكومــة تحالــف األحمــر  ــا فقــط: فــام كان يف أملاني الرأســاملية تدريجًي

واألخــرض بزعامــة رشودر بــني إصــالح ســوق العمــل (هارتــزHartzIV!) واإلصــالح الرضيبــّي (جانجهوف 

ــا  ــة كــام نعرفه ــدأ الرفاهي ــون ملب ــات املتحــدة هــو إلغــاء كلينت 2004، خاصــة 98-117)، كان يف الوالي
باالرتبــاط مــع االســتقطاعات الرضيبيــة ســيئة الســمعة لحكومــة بــوش بعــد عــام 2001.(59)

ر هاكر وبييرسون (2011) مساهمة التخفيضات المتجددة دوًما للضرائب في التسعينيات وسنوات العقد األول من القرن الجديد في تدشين  59- لقد صوَّ
اقتصاد "الرابح يأخذ كل شيء" األمريكّي بما في ذلك مديونية الدولة المتنامية في ظل تطبيقه، بتفصيل بالغ التشويق.
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ــة  ــة املالي ــبب األزم ــن س ــث ع ــب البح ــه يج ــىل أن ــرية ع ــاٍت مث ــة إثبات ــة األمريكي ــدم الحال وتق

ــات  ــب النفق ــىل جان ــو ع ــام ه ــل مثل ــىل األق ــه ع ــدر نفس ــرادات بالق ــب اإلي ــىل جان ــة ع الحكومي

الخارجــة مــن املوازنــة العامــة. فبالنســبة الســرتاتيجّي املعارضــة املنظمــة للرضائــب والتــي ترجــع إىل 

أواخــر ســبعينيات القــرن العرشيــن، والتــي احتفلــت يف كاليفورنيــا بنرصهــا األول والباقــي حتــى اليــوم، 

ــتمرار  ــل اس ــل، بجع ــدف املتواص ــة اله ــب يف مصلح ــل يص ــب أق ــرض رضائ ــعبّي لف ــب الش كان الطل

الربامــج االجتامعيــة التــي تحظــي بالشــعبية نفســها مســتحيًال عــىل الدولــة. كان شــعاُر هــذه الحركــة 

ج لهــا واحــٌد مــن أكــرث الشــخصيات نفــوًذا يف السياســة األمريكيــة  الناجحــة بشــكٍل ضخــم، والتــي روَّ

ــيز  ــني 2008؛ تارش ــرن 1980؛ مارت ــت (كوت ــب غروفرنوركويس ــد الرضائ ــط ض ــو الناش ــوم وه ــى الي حت

ــر  ــُث أن األم ــة: beast the starving): وحي ــع الوحــش" (باإلنجليزي ــارة "تجوي ــص عــىل عب 1983)، ين

ــق عليهــا مببــادئ  ال يتعلــق باألســاس مبوازنــٍة حكوميــة متعادلــة الكفتــني، وإمنــا باألحــرى بدولــة ُيضيَّ

ــن  ــد األول م ــياّيس يف العق ــعارها الس ــل ش ــر أن حام ــا أظه ــرف حينه ــإن الظ ــة، ف ــب النيوليربالي مذه

القــرن الجديــد، جــورج دبليــو بــوش، الــذي ورث عــن ســلفه فائًضــا يف امليزانيــة، مل يكــن يتعــنيَّ عليــه 

فعــل يشٍء أكــرث عجلــٍة مــن تحويــل هــذا الفائــض مــن خــالل تخفيــٍض هائــل للرضائــب لصالــح األثريــاء 

ــوة يف  ــيع اله ــاهمتا يف توس ــني س ــه حرب ــت نفس ــعل يف الوق ــُث أش ــاّيس) – حي ــٍز (قي ــدًدا إىل عج مج
ــة عــىل جانــب النفقــات.(60) امليزاني

إىل هــذا فــإن انــدالع املوجــة األوىل للتوحــد النيوليــربايل، بعــد مــيض ســنوات الســبعينيات، 

ــه  ــاٍل إرجاع ــن بح ــا، ال مُيك ــات ارتفاعه ــل النفق ــام تواص ــد، بين ــدول تتجمَّ ــرادات ال ــدأت إي ــا ب عندم

ــا  ــم، وإمن ــىل ذواته ــامد ع ــة يف االعت ــني إىل الدميقراطي ــني واملتعطش ل ــني اُملخوَّ ــوع الناخب ــة جم إىل رغب

ــة إىل منجــزات  ــن حاجــٍة متنامي ــك تعبريًع ــك يذهــب بعــُض هــؤالء إىل أن  ذل عــىل العكــس مــن ذل

60- كان الوضع األلمانّي ليكون مشابًها إلى حٍد بعيد، لو لم يكن اإلصالح الضريبّي الذي أجره شرودر ليعادل الموازنات العامة قبل 2008. لقد كان هذا 
ى حديثًا في ظل التحالف الكبير تحت قيادة أنجيال ميركل (2005 – 2009) في خطبٍة أمام غرفة الصناعة والتجارة  اإلصالح الذي قصده وزيُر المالية الُمسمَّ
ت "اإلصالح الضريبّي األكثر شموالً في تاريخ بالدنا"  في فرانكفورت في عام 2006، عندما مدح حكومة التحالف األحمر واألخضر السابقة على أنها نفذَّ
(شتاينبروك 2006). وواصل قوله إن معدالت الضرائب بالنسبة لضريبة الدخل األلمانية في مستهل العام 2005 كانت منخفضًة لمستوى لم يسبق له مثيٌل 
من قبل وأن حمل الضرائب بالنسبة لالقتصاد الشعبّي األلمانّي كان يقبع تحت المستوى الذي كان سائًدا ألعواٍم طويلة. هذا الذي كان وزيرًا للمالية حينها 

.(SPD) هو اليوم (2012) مرشًحا لمنصب المستشارية عن الحزب االشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
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عامــة مــن نــوع عالجــي اســتثامري منبثقــة عــن التطــور الرأســاميل الزاحــف، هــو تعبــري عــن حاجــٍة 

إلصــالح األرضار املتســببة عــن تراكــم رؤوس األمــوال مــن جهــة وعــن حاجــٍة إىل توفــري رؤوس األمــوال 

الالزمــة لتحقيــق منــٍو الحــق عــىل جهــٍة أخرى.(61)مــن الناحيــة االســتثامرية مُيكــن النظــر إىل النفقــات 

املرتبطــة بالبطالــة الهيكليــة واملرتفعــة كدعــم للعاطلــني عــن العمــل وتقديــم املعونــة االجتامعيــة،(62) 

باملثــل ميكــن النظــر إىل النفقــات املرتفعــة الناجمــة عــن الرعايــة الصحيــة العامــة والنفقــات الناشــئة 

ــىل  ــم ع ــتثامرّي ُيفه ــور االس ــن املنظ ــة. وم ــامت البيئي ــراء للرتمي ــرن كإج ــن الق ــري م ــث األخ يف الثل

ــة  ــم البني ــودة لدع ــا واملرص ــه تقريًب ــدر نفس ــة بالق ــة املرتفع ــات الحكومي ــك النفق ــن ذل ــس م العك

ــرتاطات  ــي االش ــّي، وه ــي التقن ــث العلم ــرشّي والبح ــال الب ــاء رأس امل ــا، وبن ــاظ عليه ــة والحف التحتي

التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا مــن أجــل مراكمــة خاصــة وناجحــة لــرؤوس األمــوال. ُيضــاُف إىل هــذا 

ى باالســتفادة الســلمية مــن الطاقــة النوويــة، مــن  أيًضــا ويف ســياٍق أوســع النفقــات العامــة ملــا ُيســمَّ

ــًة؛ التوســع ىف  ــٍح كلي ــري راب ــة غ ــاء الخــاص باســتخدام املفاعــالت النووي ــد الكهرب دون أن يكــون تولي

ــة  ــوب بشــكٍل عاجــل لقاعــدة العامل ــة لألطفــال كاشــرتاٍط مــن أجــل التوســع املطل ــة الحكومي الرعاي

ّ قدًمــا بالنمــو االقتصــادّي؛ تبنــّي حامــالت املركبــات وتطويــر طائــرات  مــن الســيدات مــن أجــل اُملــيضِّ

بــدون طيــار واســتخدامها وتقنيــاٍت مشــابهة بغــرض تأمــني إمــداد بالنفــط يف متنــاول اليــد مــن ناحيــة 

ــود عــن االقتصــاد  ــة الخطــورة للقي ــة العالي ــة اإلزال ــا، عملي ــا، كــام تبــنيَّ الحًق ــل املــادّي؛ أو أيًض املقاب

خــرات كوســيلٍة أخــرية مــن أجــل إحــداث النمــو  املــايل الخــاص مــن أجــل تعظيــم حجــم الودائــع واُملدَّ
االقتصــادّي (الظاهــرّي).(63)

ز أوكونور (1973) بين نفقات رأس المال االجتماعية، وقّسمها إلى االستثمار االجتماعّي  61- هناك العديد من التصنيفات المتشابهة للنفقات العامة. وقد ميَّ
واالستهالك االجتماعّي، والنفقات االجتماعية لإلنتاج وأيًضا وظيفتين للنفقات الحكومية، الشرعنة والُمراكمة.

62- وأهميتها، كما هي الحال بالنسبة لكل إجراء للعدالة االجتماعية، شيٌء قابٌل للنزاع منطقيًا وُمستحق للمشاورات سياسيًا. باألساس يُمكن أن يخلص 
م للعاطلين عن العمل ظالٌم في مقابل العاملين، وبهذه الطريقة يوفِّر الكثير من األموال العامة.  مجتمٌع إلى النتيجة النيوليبرالية بأن الدعم الُمقدَّ

ن جاهزية العاملين بشكٍل غير مستقل لمواصلة العمل بشكٍل غير مستقل وأن يتصرفوا طبًقا للتوقعات  63- تعتبر السياسة االجتماعية استثمارية عندما تؤمِّ
المرتبطة بذلك. إن الرأسمالية ال يمكن لها أن تحقق وظيفتها لو أن العاملين تصرفوا كما هو مسموٌح ألرباب العمل وكما هو متوقَّع منهم: وتحديًدا بهدف 
تعظيم األرباح جذريًا. ومن دون تهدئة األجور كمقابل لتأمين األجر الثابت البُدَّ أن عالقة رب العمل والعامل سوف تتفصم ُعراها. وفي سنوات السبعينات 
تم التوصل إلى تهدئة األجور من خالل اتفاقية ثالثية األطراف بين الدولة وأرباب العمل والنقابات العمالية (شميتر وليمبروخ 1979)، حيث كفلت الدولُة 
في الغالب زياداٍت في المعاشات، باتت مستحقًة فقط الحًقا، وجاء تمويلها من الخزائن العامة. من هذه الناحية كان جزٌء كبيٌر من النفقات االجتماعية 
ر لماذا  ة تحملتها الدولة للتخفيف عن كاهل أرباب العمل – ما يفسِّ المتزايدة والمستحقة في سنوات الثمانينيات ومع بعدها في حقيقة األمر أجوٌر ُمرجئَ

لم تنجح النقابات وأرباب العمل إال بصعوبة في صرفها عن اإلصرار على ذلك.
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أزمة دولة الضرائب

ــوم  ــن العل ــر صــورة كالســيكية م ــدُم تذّك ــرسد ع ــكان وبالنظــر إىل هــذا ال ــة مب ــن الصعوب ــدو م يب

ــة  ــة العام ــام محــل املالي ــاُر الع ــذ أن حــل الخي ــت يف طــّي النســيان من ــي دخل ــك الت ــة، تل االقتصادي

ــي  ــة. وأعن ــه الكفاي ــًة مبــا في ــا ليســت صارم ــة بوصفه ــة االقتصادي ــرة النظري ــم محوهــا مــن ذاك أو ت

هنــا "قانــون" أدولــف فاجــرت لنشــاط الدولــة املتزايــد ونصيبهــا املرتفــع، وهــو الــذي صيــغ يف العقــود 

األخــرية مــن القــرن التاســع عــرش (لإلطــالع عــىل صيغــة موجــزة انظــر فاجــرتWagner 1911) وكان 

مصــدر إلهــاِم مهــم لريتشــارد موســجريفRichardMusgrave يف الخمســينيات (موســجريف 1958م). 

ــن  ــٌد م ــني وواح ــة برل ــد جامع ــدول وعمي ــئون ال ــث يف ش ــّي وباح ــرتايّك أكادمي ــو اش ــرن، وه كان فاج

ــًوا يف  ــات عض ــذ 1910 ب ــامرك ومن ــة لبس ــة االجتامعي ــاري السياس ــني ومستش ــارين االقتصادي املستش

ــع أن نصيــب الدولــة يف اقتصــاٍد حديــٍث متنــاٍم ســيزداُد باســتمرار، ســواٌء  مجلــس النــواب الــربوّيس، يتوقَّ

ــة  ــل الخارجي ــوم بالعوام ــميته الي ــن تس ــا مُيك ــة م ــام أو لتغطي ــّرض الع ــتوى التح ــاع مس ــامن ارتف لض

لألســواق اُملتمــددة ولطريقــة اإلنتــاج االقتصاديــة الخاصــة.(64) وليســت التجاوبــات مــع الصــورة البيانيــة 

املاركســية للتحويــل املتزايــد لطريقــة اإلنتــاج الرأســاملية إىل النهــج االشــرتايّك يف حالــة – وعــىل الرغــم 

مــن – التنظيــم الخــاص لظــروف اإلنتــاج، محــض مصادفــة، حتــى وإن كانــت الفكــرة املركزيــة بالنســبة 

ملاركــس وهــي التعــارض الداخــّيل للتطــور الرأســامّيل مــع الحظــر الثــورّي اُمللــح واملوضــوع عــىل األجندة 

السياســية، ال تقــع لــدى فاجــرن مــن خــالل موامئــة ظــروف اإلنتــاج مــع طريقــة اإلنتــاج يف أي مــكان.

ــه  ــس طريق ــذي يتلمَّ ــرّيف ال ــرع املع ــبة للف ــرة بالنس ــذه الفك ــت ه ــك كان ــن ذل ــم م وأه  

ــة األوىل.  ــرب العاملي ــت بالح ــي أحاط ــرتة الت ــات، يف الف ــامع املالي ــم اجت ــو عل ــّور، أال وه ــو التط نح

بواكــري  يف  فيــرب  ملاكــس  مرمــوق  وخصــٌم  منســاوّي  اشــرتايكٌّ  وهــو  جولدشــايد،  رودولــف  وكان 

تأســيس الجمعيــة األملانيــة لعلــم االجتــامع، يــرى تطــّور دولــة األمــالك اإلقطاعيــة إىل "دولــة 

الدول  بين  المقارنة  من  أو  زمنية  مقارناٍت  من  وأيًضا  المتقدمة،  الثقافة  شعوب  تاريخ  من  والتجارب  الخبرة  إلى  استناًدا  يُمكن  هذا  من  "وأبعُد   -64
واالقتصادات الشعبية على درجات متباينة من التطور [...] استنباط اتجاه تطّوري محدد أو ما يُمكن تسميته قانون تطور قدرات دول شعوب الثقافة: قانون 

ع المتنامي لما هو عام، أو لقدرات الدول في حالة شعوب الثقافة المتقدمة" (فاجنر 1892، 883 وما بعدها؛ أنظر أيًضا 892-908). التوسُّ
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رضائــب" حديثــة – أي دولــة ترتبــح مواردهــا مــن خــالل فــرض الرضائــب عــىل جامعــة مــن اُملــالك –

بوصفــه ظاهــرًة مصاحبــة للتطور الرأســاميل (فريتز وميــكل – هوركــه Mikl-Horke 2007؛ جولدشــايد

ــد هــو  ــكل تأكي ــا حــدث ب ــع، بوصــف أن م ــك كان يتوّق Goldscheid 1926؛ 1976 [1917]). ويف ذل

إعــادة صياغــة مــن منظــور علــم املاليــات للنظريــة املاركســية لتعــارٍض متوســِع بــني طريقــة اإلنتــاج 

وظــروف اإلنتــاج، أن قــدرة دولــة الرضائــب عــىل انتــزاع املــوارد املالية مــن مواطنيهــا – أو باألحــرى: من 

الجامعــة املدنيــة اُملســيطرة عــىل املمتلــكات – والتــي تحتاجهــا مــن أجــل تلبيــة املنجــزات اُمللقــاة عــىل 

عاتقهــا، لــن تكفــي إن عاجــًال أو آجــًال. وإذا مــا تــم الوصــول إىل هــذه النقطــة -حســب جولدشــايد- فإن 

دولــة الرضائــب تصطــدم بالحــدود املرســومة لهــا، ألنهــا يف نظامهــا االجتامعــّي واالقتصــادّي الرأســامّيل 

ــر عــىل املــوارد الالزمــة للوفــاء بواجباتهــا. وعنــد هــذه النقطــة  بصفتهــا "دولــًة ُمنتَزعــة امللكيــة" ال تتوفَّ

تحديــًدا يواصــل جولدشــايد حديثــه، الُبــّد أن تتــم عمليــة "إعــادة رســملة" الدولــة، مــن أجــل تعديــل 

متويــل الحاجــة العاميــة مــن الرضائــب إىل إيــرادات الدولــة مــن النشــاط التجــارّي، وأن تعمــل الدولــُة 

عــىل تلبيــة الحاجــات العامــة، والــكالم هنــا خالصــة مقــوالت جولدشــايد األساســية الــواردة لــدى فريتــز 

وميــكل – هوركــه (2007، 166)، "ال مُيكــن أن يتحقــق مــن خــالل مــوارد ماليــة"، ألن الرضائــب التــي 

متــر عــرب الدولــة بوصفهــا قنــاة ال تصــب إال يف صالــح ُمــالك رؤوس األمــوال األقــوى نفــوًذا، وســتظل 

ســلطتهم تتعاظــم حجــاًم، فيــام ســتضعف ســلطة الدولــة بصفتهــا متحّكــاًم يف االحتياجــات املجتمعيــة. 

ــو ُتتــاح لهــم إمكانيــات التنّصــل مــن دفــع الرضائــب، فيــام ســيتعني عــىل جمــوع  ــاء ل وســيوُد األقوي

الشــعب أن تتكفــل بحمــل الرضائــب كاملــة. 

ــامم املتســرت  ي االهت ــة ســتنمِّ ــن ُتحــدث إال أن الدول ــا عــىل الدخــل ل ــب املتصاعــدة ذاتًي إن الرضائ

ــز املكاســب. ــة الالمســاواة وتركي ــاء عــىل حال باإلبق

ــة  ــرت مناقشـ ــد جـ ــة. لقـ ــة املاليـ ــوص السياسـ ــاؤمه بخصـ ــًدا يف تشـ ــايد وحيـ ــن جولدشـ مل يكـ

إمكانيـــة وقـــوع "أزمـــة لدولـــة الرضائـــب" بشـــكٍل خـــاص مبـــارشًة عقـــب الحـــرب العامليـــة األوىل 

ــارضة  ــي متّثلـــت يف محـ ــك التـ ــرًيا فكانـــت تلـ ــهرًة وتأثـ ــرث شـ ــة األكـ ــا املناقشـ ــع، أمـ ـ ــكٍل ُموسَّ بشـ

ــومبيرت ــامع (شـ ــم االجتـ ــاوية لعلـ ــة النمسـ ــام الجمعيـ ــة أمـ ــومبيرت التاريخيـ ــف شـ ــاب جوزيـ الشـ

Schumpeter 1953 [1918]). وخلـــص شـــومبيرت إىل نتيجـــة مفادهـــا أن التأســـيس التاريخـــّي 

لدولـــة الرضائـــب مل يصـــل إىل حـــدوده النهائيـــة بعـــد وأن ديـــون الحـــرب الواقعـــة عـــىل
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ــد مل  ــدى األبع ــىل امل ــن ع ــرتاكية. لك ــاٍم إىل االش ــّول ع ــن دون تح ــا م ــيمكن أدائه ــا س ــا وأملاني النمس

ــع أن دولــة الرضائــب ومعهــا ظــروف اإلنتــاج الرأســاملية ككٍل متكامــل ســتبقى عــىل  يســتبعد بــل وتوقَّ
قيــد الحيــاة يف وقــٍت مــا.(65)

وصحيــٌح أن هــذه الفكــرة تــم تغييبهــا يف الســنوات التاليــة يف غياهــب تاريــخ الخرافــات الــواردة يف 

علــم االقتصــاد، خاصــًة بعــد 1945، عندمــا بــدا أن رأســاملية اشــرتاكية كينزيــة ُمستأنســة عــىل وشــك أن 

تفتــح عــًرصا جديــًدا مــن تاريــخ االقتصــاد. هنــا أعــرب عــن رغبتــه يف تــّويل الحديــث ُمجــدًدا وبصياغــٍة 

بــدت جديــدًة يف قليــٍل أو كثــري، ومتبًعــا بشــكٍل خــاص نظريــة األزمــات املاليــة التــي وضعهــا املاركــّيس 

 DanielBell(1973)، وأردف بهــا التأمــالت املتشــامئة لدانييــل بيــلJamesO’Connorجيمــس أوكونــور

(1976b، 220-282) عــن مســتقبل الرأســاملية يف ســنوات الســبعينيات.

65- "ويوًما بعد آخر تسبَّب تطّور االقتصاد وتوّسع دائرة التعاطف االجتماعّي، التي جلبها معه، في أن يفقد النشاط التجارّي الخاص مغزاه االجتماعّي. بدا 
ذلك جهاًرا وتمثَّل في توّجهات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، التي تفاقم اخُر شذوذ ليسفر عن الحرب العالمية. من جهته تنامى المجتمع – ليس 

بسبب الحرب، وإنما رغًما عنها – ليفوق القطاع التجاري الخاص ودولة الديون: هذا أيًضا نوٌع من األمان" (شومبيتر 1953 [1918]، 57 وما يليها).
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من دولة الضرائب إلى دولة الديون

ــة  ــور وبيــل ُمجــدًدا، مــن الدول ــأ بهــا أوكون ــة، التــي تنب ــد موقــع األزمــة املالي وإذا مــا جــرى تحدي

الحديثــة عــىل جانــب اإليــرادات بــدالً مــن وضعهــا عــىل جانــب النفقــات – فإنــه بهــذا يتــُم تعريفهــا 

عــىل أنهــا أزمــة دولــة الرضائــب مــن منظــور جولدشــايد وشــومبيرت، فــإن هنــاك تطّوريــن اثنــني وقعــا 

ــٍل  ــن ثق ــام م ــا له ــىل م ــٌد ع ــام أح ــأ به ــان، وال يتنب ــام العي ــام أم ــىل معامله ــرية تتج ــود األخ يف العق

ــن جــزًءا كبــريًا يتزايــد  ومكانــة: التطــور األول هــو تحويــل دولــة الرضائــب إىل دولــة ديون–دولــة تؤمِّ

حســبام اتفــق مــن نفقاتهــا مــن خــالل االقــرتاض بــدالً مــن الرضائــب ومــن ثــم ترتاكــم عليهــا جبــاٌل مــن 

الديــون، فيتعــني عليهــا أن تنفــق جــزًءا يتزايــد باســتمرار مــن إيراداتهــا لتمويــل تلــك الديــون. إن فكــرة 

ــا جــًدا أثنــاء  أن تلعــب هــذه اإلجابــة املحتملــة عــىل مشــكلة التمويــل يف الــدول الحديثــة دورًا خافًت

النقاشــات القدميــة – كان الحديــث عنهــا لــدى أوكونــور عــىل ســبيل املثــال عــىل الهامــش فقــط(66) -، 

مُيكــن إرجاعــه أيًضــا إىل أنــه مــن أجــل متويــل روتينــّي لديــون الدولــة الُبــّد قبــًال تدشــني اقتصــاٍد مــاّيل 

قــادر عــىل اإلنتــاج مبــا يكفــي واُملــّيض قدًمــا بعمليــة "أمولــة" الرأســاملية مــن خــالل رفــع القيــود عــن 

أســواق املــال. ومــن جديــد يجــب دمــج أســواق املــال عاملًيــا، مــن أجــل القــدرة عــىل إرضــاء الحاجــة 

الضخمــة مــن الديــون للمجتمعــات الصناعيــة الغنيــة، وبخاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة. لقــد بــدا 

هــذا التطــّور يســري يف منحــاه هــذا عاملًيــا، كــام ســبق القــول، عــىل أقــىص تقديــر منــذ مثانينيــات القــرن 

العرشيــن.

ــب  ــة الرضائ ــة دول ــة يف أزم ــه لحظــة مؤجل ــون مُيكــن فهمــه عــىل أن ــة الدي إن تدشــني دول  

ــتند  ــوف أس ــيل س ــام ي ــة. وفي ــاٍت خاص ــد ذي ترشيع ــياّيس جدي ــكيل س ــأة تش ــة نش ــا مبثاب أو أيًض

بشــكٍل خــاص إىل املنظــور الثاين.لكــن بــادئ ذي بــدء الُبــّد مــن ذكــر أن نشــأة دولــة الديــون 

ــعينيات  ــة يف تس ــربايل للدول ــالح النيولي ــور يف اإلص ــس، متح ــبب ُمعاك ــالل س ــن خ ــت م ــا تعرقل أيًض

ــم  ــوٍد لتدعي ــن جه ــه م ــا كان ل ــن مب ــادي والعرشي ــرن الح ــن الق ــد األول م ــن والعق ــرن العرشي الق

66- "المديونية المتزايدة للدولة ال تؤدِّي في المعتاد إلى تفاقم األزمة المالية، ولكنها ال تخفِّف من وطأتها أيًضا. الديون الحكومية واإلقليمية تختفي جزئيًا 
لت الوالية (األمريكية، واشنطن) عبء ديونها جزئيًا، في أوقات تراجع فيها األداء االقتصادّي الفعلّي إلى ما خلف المستوى  من تلقاء نفسها [...] لقد تحمَّ
الممكن، من خالل أنها رفعت مستوى االقتراض ومستوى الطلب واإلنتاج والتشغيل والدخل ومن ثم عائدات الضرائب" (أوكونور 1973، 179 وما خلفها). 
كُتب هذا الكالم عام 1973، عندما كانت الكينزية ما تزال على قيد الحياة وكانت المديونية الحكومية للواليات المتحدة ما تزاُل منخفضة (%42,6 من الناتج 

المحلي، بالمقارنة مع %89,6 في عام 2010).
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ماليــات الدولــة مــن خــالل خصخصــة املهــام العامــة التــي تزايــدت عــىل الدولــة مــن منظــور فاجــرن 

مبــرور أعــوام القــرن العرشيــن. كان هــذا هــو التطــور التاريخــّي اآلخــر، والــذي مل يكــن ُمتصــورًا حدوثــه 

ــص هــذا التطــّور يف جوهــره  يف ســنوات الســبعينيات مــن قبــل نظريــات األزمــات يف ذلــك الوقــت. تلخَّ

يف إعــادة نقــل وظائــف الدولــة أكــرث فأكــرث إىل املجتمــع، وبخاصــة اقتصــاد الســوق، كلًيــا أو جزئًيــا – 

ــّي وصــوالً إىل املســئولية عــن مســتوى  ــل املهن ــع املعاشــات مــرورًا بالتأمــني الصحــّي والتأهي مــن دف

التوظيــف. وكــام ســبق القــول أمكــن تحقيــُق ذلــك عــىل الوجــه األمثــل مــن خــالل فتــح طريــق جديــد 

ــح  ــا الخاصــة. وبشــكٍل جــزيّئ أصب ــات الخاصــة يف الوقــت نفســه لالســتدانة عــىل نفقته ــام امليزاني أم

رفــع يــد الدولــة عــن أجــزاٍء واســعة مــن الخدمــات العامــة مــن خــالل املســتوى املتزايــد مــن الرفاهيــة 

ًرا. ويف ذلــك ســار انفصاُل الحقــوق االجتامعيــة للمواطنني  واالســتهالك للمجتمعــات الغنيــة ممكًنــا وُمــربَّ

ــد مــن  ــا مــع تنشــئة منــط جدي يف عــرص مــا بعــد الحــرب مــن خــالل الخصخصــة والتســويق متوازًي

الدميقراطيــة، أســامها كراوتــش "مــا بعــد الدميقراطيــة" (كراوتــشCrouch2004)، أعيــد فيهــا تعريــف 

املشــاركة السياســية لتصبــح مبثابــة التســلية وتــم فصلهــا عــن القــرارات السياســية وبخاصــة املتعلقــة 

ــل  ــّي للتوّص ــّي والعامل ــتويني القوم ــىل املس ــارصة ع ــود املع ــت الجه ــة.(67) وليس ــة االقتصادي بالسياس

ــف  ــيشٍء مختل ــا ب ــة يف جوهره ــات الدول ــزال نفق ــن خــالل اخت ــة م ــات الدول ــٍم مســتمر ملالي إىل دع

ــة مــن ســنوات التســعينيات والعقــد األول مــن القــرن الحــادي  عــن اســتمرار اإلصالحــات النيوليربالي

ــعة إبداعّيــا. والعرشيــن مــع آليــاٍت ُموسَّ

وقبــل أن أويلِّ قلمــي شــطر الترشيــح الســياّيس لدولــة الديون املعــارصة، أودُّ هنا إيجــاز ُحجتي   

التــي عرضتهــا إىل اآلن، تلــك التــي تتمثل يف أنه بالنســبة لــرشح نظرية املمتلكات العامــة ملديونية الدولة 

وأيًضــا بالنســبة للــرشح القائــل بفشــل الدميقراطيــة، فأنــا أقــرتح تعديلهــام بدالً مــن اســتبعادهام. ففيام 

يتعلــّق بنظريــة اُملمتلــكات العامــة، أطــرُح هنــا زعــاًم بــأن األزمــة املاليــة للدولــة ال ترجــع إىل أن جموع 

الشــعب، مدفوعــًة بإفــراٍط يف تطبيــق الدميقراطيــة، اســتخرجت مــن الخزانــات العامــة للدولــة مبالــغ 

ماليــة طائلــة؛ وإمنــا ســدد أولئــك الذيــن اســتفادوا بأكــرب قــدر مــن االقتصاد املــايل، مبالــغ ضئيلــة للغاية 

ــم يف املطالــب"،  وتتناقــص يف الواقــع باســتمرار إىل الخزانــات العامــة للدولــة. عندمــا كان هنــاك "تضخُّ

67- الحًقا أصف هذه المزاوجة على أنها المرحلة االنتقالية من االقتصاد الكينزي إلى اقتصاٍد هايك السياسّي (نسبة إلى فريدريش فون هايك)
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دخلــت بســببه مــوارد الدولــة املاليــة يف عجــٍز هيــكّيل، فــإن هــذا حــدث لــدى الطبقــات العليــا مــن 

املجتمــع التــي ارتفعــت دخولهــا وثرواتهــا يف الســنوات العرشيــن األخــرية ارتفاًعــا رسيًعــا، ليــس بســبب 

التخفيضــات التــي حدثــت يف الرضائــب لصالحهــم، بينــام تجمــدت األجــور والخدمــات االجتامعيــة يف 

الحافــة الســفىل مــن املجتمــع أو حتــى انخفضــت، مــام تــم تصويــره بخيــاالت ماليــة تولــدت بفعــل 

ــت. التضّخــم ومديونيــة الدولــة و"رأســاملية الضــخ" وتــم ترشيعــه بشــكٍل ُمؤقَّ

ــا، أيــن كان يكمــن اإلخفــاق الفعــّيل للدميقراطيــة يف عقــود التحــّول النيوليــربايل.  وبهــذا يصبــح جلًي

لقــد أخفقــت الدميقراطيــة والسياســة الدميقراطيــة، عندمــا فــات عليهــام التعــرّف عــىل الثــورة اُملضــادة 

ــان  ــا إّب ــا تخلت ــا؛ عندم ــالن معارضته ــي وإع ــام ه ــرب ك ــد الح ــا بع ــرص م ــة لع ــاملية االجتامعي للرأس

ــا  ــو؛ عندم ــذ يف النم ــايل اآلخ ــاع امل ــم القط ــن تنظي ــعينيات ع ــنوات التس ــرّي يف س ــار الظاه االزده

ــا عــن طيــب خاطــر الهــراء الــذي تنــاول االنحــالل الوشــيك والصديــق للدميقراطيــة واملجتمــع  صدقت

للحكومــة "الصارمــة" مــن خــالل حوكمــت "مرنــة" (انظــر يف هــذا أوفــهOffe 2008)؛ عندمــا تّخلتــا عــن 

فــرض قــدٍر مــن الرضائــب عــىل املنتفعــني مــن منــو االقتصــاد الرأســامّيل بحيــث يتعــنيَّ عليهــم تحّمــل 

التكاليــف املجتمعيــة ملكاســبهم؛(68)وعندما مل تقبــال فحســب االنعــدام املتصاعــد للمســاواة بــني األعــىل 

واألســفل، وإمنــا عملتــا عــىل تشــجيعه باســم التقــّدم الرأســامّيل مــن خــالل إصالحــاٍت حكوميــة رضيبيــة 

واجتامعيــة "ذات طبيعــة ُمالمئــة وتحفيزيــة". وجــاءت املســاهمة اإلضافيــة للسياســة الدميقراطيــة يف 

تكــّون دولــة الديــون مــن خــالل إخفاقهــا يف ترســيخ املشــاركة السياســية لتلــك الفئــات مــن الشــعب 

التــي كان لهــا مصلحــة يف الحيلولــة دون تخفيضــات الرضائــب لصالــح األشــخاص األعــىل أجــرًا. وبــدالً 

ــب  ــرًا يصع ــة أم ــات الرضيبي ــن االرتفاع ــىل م ــة إىل األع ــني اُملنزاح ــة الناخب ــت تركيب ــك جعل ــن ذل م

تطبيقــه أكــرث مبــرور الوقــت.

وال أطــرق هنــا فكــرة بــأي وســيلة مُيكــن لسياســة دميقراطيــة بــات تنظيمهــا يأخــذ مســارًا 

التطــورات، ويتضــُح  اقتصــاد يتســع عاملًيــا بشــكٍل مســتمر أن تســيطر عــىل هــذه  قومًيــا يف 

الٍت أعلى من الضرائب على الدخل وضرائب أعلى على المواريث ومصروفات الثروات المتنوعة إال في صيف 2012،  68- لم يدر في ألمانيا نقاٌش حول معدَّ
بعد االنتخابات الرئاسية الفرنسية وتحت ضغط حزب اليسار. مثاُل ذلك انظر باخ (2012). لكن لم تتبلور مع هذا نظرٌة عامة على الزيادات على الضرائب 

لدى الميسورين حاالً إلى حد اآلن.
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ــا أن الحشــد الــدوّيل املتزايــد لــرأس املــال الصناعــي قــد رفــع مــن مكاســبها االحتياطيــة(69) متاًمــا  متاًم

مثــل زيــادة اعتامديــة الدولــة عــىل "ثقــة" املســتثمرين الكبــار. وكانــت سياســة التحريــر التــي التحقــت 

بركابهــا عــىل أقــىص تقديــر يف تســعينيات القــرن العرشيــن كُل حكومــات العــامل الرأســامّيل، ســواٌء كانــت 

ُمحافظــة أو دميقراطيــة اجتامعيــة، كانــت تلــك السياســة تنــرث وعــوًدا بجعــل املجتمــع يف توائــٍم شــامل 

ــار  ــن االزده ــٍة م ــرتك إىل حال ــق مش ــق طري ــال، وش ــا رأُس امل ــي يقتضيه ــة الت ــروف اإلنتاجي ــع الظ م

ــا. لقــد تغاضــت عــن التوافــق الدميقراطــّي للرأســاملية والــذي  مضمونــة يف مــدى غــري محســوب زمنًي

ــال. بهــذه الطريقــة اجتمــع  يكــون محــدوًدا جــًدا وال يوجــد مطلًقــا إال يف حالــة التنظيــم الصــارم والفعَّ

إخفــاُق الدميقراطيــة هيكلًيــا مــع إخفاقهــا أيديولوجًيــا. ونتــاُج ذلــك مُيكــن رؤيتــه منــذ العــام 2008.

69- أنا أستخدُم هذا المصطلح بالقياس إلى مصطلح "األجر االحتياطّي"، الذي يُشيُر في اقتصاد سوق العمل إلى األجر، الذي إن قل ال يعوُد العامل مستعًدا 
ليقبل بالتوظيف. والمكسب االحتياطّي هو من ثم نسبة الربح الدنيا، التي يُمكن للمستثمر أن يضعها نصب عينه، إذا أراد أن يستثمر أمواله.
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دولة الديون والتوزيع

إخفــاٌق آخــر للدميقراطيــة أثنــاء االنتقــال إىل دولــة الديــون يتجــىل يف أن توابــع سياســتها التوزيعية 

ــزاب  ــرب األح ــة تعت ــة اليومي ــات السياس ــّي. ويف نقاش ــاٍش مجتمع ــن أي نق ــا ع ــة متاًم ــت غائب ظل

ــد  ــة. وتؤكِّ ــة االجتامعي ــا الدميقراطي ــن نظرياته ــل مناســبة لالســتدانة م ــة أق املحافظــة والربجوازي

إحصــاءاٌت مــا ســبق ذكــره عــىل نحــو ليــس بالدقيــق (فاجشــالWagschal 1996؛ 2007)؛ لكــن 

عــىل أي حــال فــإن قيمتهــا املعرفيــة ضئيلــة ألســباب عديــدة. ويحتمــل يف واقــع األمــر مــن الناحيــة 

االســتعارية، أن يلعــب نقــُد االســتدانة بشــكله الثابــت لــدى األحــزاب املحافظــة دورًا أكــرب مــام 

يلعبــه تقليدًيــا لــدى أحــزاب اليســار. لكــن هــذا ميكــن رشحــه أيًضــا بــأن الطبقــات التــي تســتحوذ 

عــىل الــرثوة املاليــة والتــي متثلهــا األحــزاُب الربجوازيــة ال تعنيهــا حريــُة الديــون بقــدر مــا تعنيهــا 

قــدرة الدولــة عــىل خدمــة ديونهــا التــي أخذتهــا مــن مواطنيهــا امليســورين وإعــادة تســديدها – 

وهــو قلــٌق كذلــك ينعكــس بقــوة يف أزمــة الديــون الحاليــة التــي تعيشــها "األســواق".

عندمــا  إال  الــرثوة  وتوزيــع  الدولــة  اســتدانة  بــني  الســياّيس  الســياق  اســتنباُط  مُيكــنُ  وال 

ــاج  ــه نت ــىل أن ــرباّيل ع ــّول النيولي ــرص التح ــان ع ــدول إّب ــت ال ــي ُأثقل ــون الت ــل الدي ــم متوي ُيفه

فــرض رضائــب منخفضــة للغايــة عــىل طبقــات املجتمــع املتمّلكــة للــامل. وكلــام طالــب 

نظــاُم الرضائــب مببالــغ أقــل مــن األشــخاص األعــىل تكســًبا وورثتهــم لصالــح العامــة،(70) 

ــن  ــاٍل م ل ع ــدَّ ــكٍل مع ــس يف ش ــذي ينعك ــيشء ال ــو ال ــاًم، وه ــرث ظل ــرثوات أك ــُع ال ــات توزي ب

70- هنا ال يُعدم وجوُد أمثلٍة شاذة. إذا يتضمن الدستوُر اليونانّي على مادة تضمن لمالكي السفن، أي عائالٍت مثل أوناسيس ونياركوس، الحرية الضريبية. 
لقد أُضيفت مادة الحرية الضريبية لُمالك الُسفن عام 1967 إلى الدستور الذي صدر من المجلس العسكرّي مباشرًة عقب االنقالب العسكرّي. وفي عام 1972 
انتخب مالُك السفن اليونانيون الديكتاتور بابادوبلوس كشكٍر لرئيس رابطة مالك السفن. وللمزيد عن الوضع الحالي لمالك السفن اليونانيين، الذين يمتلكون 
ما يقرب من 15 من أساطيل التجارة العالمية، انظر مقالة " Insecurity Touches the Tycoons of Greece"، في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 24 مايو 
2012. هناك في هذا التقرير ورد أن المحاوالت إلنهاء الحرية الضريبية لمالك السفن من شأنها أن تدفع بهؤالء إلى اإلبقاء على ثرواتهم وصفقاتهم خارج 
البالد. لكن كم يبلغ المال الذي تمتلكه العائالُت الثرية في اليونان، فهو أمٌر لم يمكن االستدالل عليه، "ألن أكثر هذا المال موجوٌد خارج البالد أو موضوٌع 
بسرية في حساباٍت بنكية سويسرية أو متدفٌق في استثمارات عقارية في لندن أو موناكو." ولهذا أيًضا، وبسبب مساهماتهم الواسعة في البنوك اليونانية 
سيكون "لألوليجاركيين" اليونانيين كل مبرر للبقاء ضمن اتحاد العملة. فبدالً من دفع الضرائب، ستتبرع بعُض العائالت الغنية لصالح أعمال خيرية، تماًما 
على النسق األمريكّي. فيما سيسعى أخرون إلى "تكثيف قوات الحراسة الُمكثفة أصالً عليهم باالستعانة بحراس شخصيين آخرين". وتشابهها مقالٌة بعنوان " 
Greece’s super-richmaintain lavish lifestyles and low profiles"، في جريدة الغارديان بتاريخ 13 يونيو 2012. ويحق للشخص الخبير أن يتساءل، 

لماذا تنعدم مثُل هذه التقارير في الصحافة األلمانية تماًما.
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االدخــار لــدى الرشيحــة العليــا مــن املجتمــع. وبهــذا ينشــأ بالنســبة ألولئــك الذيــن تســمح لهــم 

السياســُة الرضيبيــة للدولــة بــأن يكّونــوا رأس مــال فائــض خــاص، ومشــكلة العثــور عــىل إمكانيــات 

ــر  ــة األم ــت يف حقيق ــي وقع ــة، الت ــة الكينزي ــادت الريعي ــث ع ــذا –بحي ــال ه ــتثامر رأس امل الس

ضحيــة القتــل الرحيــم (كينــز 1967 [1936]، الفصــل 24)، بقــوة إىل االقتصــاد مــرًة أخــرى. ولــدى 

بحثــه عــن إمكانيــات آمنــة الســتثامر مدخراتــه، تصبــح بالنســبة إليــه الــدول املعتمــدة عــىل متويــل 

القــروض بســبب معارضتهــا الناجحــة للرضائــب أكــرث مناســبًة: ألنــه ليــس فقــط فقــُر الدولــة هــو 

ــه يف الوقــت نفســه فرصــة مثاليــة لالســتثامر يف هــذه الــرثوة مبــا يجلــب  ثروتهــا، وإمنــا تقــدم ل

عليــه الربــح.

ــتيان  ــو كارل كريس ــياّيس، ه ــياق الس ــذا الس ــه إىل ه ــذي نّب ــام أرى- ال ــادّي الوحيد-ك إن االقتص

ــا، ورمبــا كان هــذا هــو الســبب. وعــىل خــالف كل  فــون فايتســيكر، حتــى وإن رآه ســياًقا إيجابًي

علــامء االقتصــاد األملــان اآلخريــن تقريًبــا أعلــن فايتســيكر تأييــده لفكــرة رفــع مســتوى مديونيــة 

الدولــة عــىل األقــل يف البلــدان التــي لديهــا ميــزان إيجــايّب يف األداء التجــاري.(71) وقــد بــرر هــذا 

بتحقــق فائــض هائــل عــىل رأس املــال يف مجتمعــات غنيــة مثــل أملانيــا، وهــو فائــٌض أرجعــه إىل 

"الحاجــة املتزايــدة للتأمــني" عــىل شــعب يرتفــع متوســط أعــامر أفــراده بشــكل مســتمر. وحتــى 

ال يدخــل هــذا املجتمــع يف "ضائقــٍة اســتثامرية"، فــإن عــىل الدولــة أن تكــون مســتعدة لالســتعانة 

مبدخراتهــم كقــروض، ألن غــرض التأمــني يســتبعد اســتثامراٍت أكــرث مخاطــرة وألن إمكانــات 

ــه  ــة بســبب حاجت ــري كافي ــريف غ ــّي آخــذ يف التحــول إىل اقتصــاد مع االســتثامر يف اقتصــاد حقيق

املتغــرية لــرأس املــال.ومل يتطــرق فايتســيكر إىل أن حالــة الضائقــة االســتثامرية ميكن مجابهتهــا أيًضا 

مــن خــالل تحويــل املدخــرات الفائضــة مــن خــالل رضائــب أعــىل قيمــة "مصــادرة" إىل إيــرادات 

منتظمــة للدولــة – متاًمــا مثــل إمكانيــة تغطيــة الحاجــة إىل الرفــاه املجتمعــي بــدالً مــن املنحــى 

الفــردي مــن خــالل توفــري الــرثوات الخاصــة، أيًضــا بشــكٍل جمعــّي عــرب طريــق الدفــع بالتقســيط، 

وهــام إمكانيتــان لهــام توابــع عادلــة قامئــة عــىل املســاواة.(72) وعــىل أي حــال مل يــدع فايتســيكر

."Das Janusgesicht der Staatsschulden " 71- يُتبع في مقالته في جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج بتاريخ 5 يونيو 2010 بعنوان

72- فرض ضرائب أعلى من أجل تجنب ديون الدولة من شأنه أيًضا أن يبطل استعارة التضامن السخيفة، والتي طبًقا لها يُسمح "لنا" أن نعيش على حساب 
"أطفالنا" – في حبن أن المشكلة في حقيقة األمر تكمن في أن "الميسورين حاالً" يعيشون على حساب العامة، من خالل تحررهم إلى حٍد بعيد من 

المشاركة في التكاليف العامة المستحقة.
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ــذ الحــل الــذي ذهــب إليــه ألســباِب تقنيــة وإمنــا ألســباٍب سياســية، ذلــك أن  أي شــك، أنــه مل يحبِّ

"الــرثوة الخاصــة الحقيقــة منهــا والخفيــة تســببها دواعــي التأمــني والتوريــث [...] وتعــد متغــريًا 

هيكلًيــا، ال مُيكــن تغيــريه مــن دون تدخــالت هائلــة يف [...] البنيــة االجتامعيــة ملواطنــي مجتمعنــا" 

.(2010 Weizsäckerفايتســيكر)

ــىل  ــدول ع ــدرة ال ــىل ق ــامٌد ع ــاك اعت ــا كان هن ــه طامل ــيكر، أن ــل فايتس ــح تحلي ويوضِّ  

الســداد حيــال ُمقرضيهــا، فــإن جــزًءا مــن التمويــل الدائــم ألنشــطة الدولــة مــن خــالل االســتدانة 

ــع يف  ــة.  وعــىل الرابحــني يف معركــة التوزي ــرثوات املالي ــازة مالــيك ال ــد يف حي ســيظُل إىل حــٍد بعي

الســوق وبالتعــاون مــع وزارة املاليــة-إذا كان النتصارهــم أن يكتمــل-، فــإن عليهــم اســتثامر رأس 

ــىل  ــإن ع ــك ف ــح. ولذل ــة للرب ــة وجالب ــٍة آمن ــع بطريق ــة واملجتم ــن الدول ــوه م ــذي ربح ــال ال امل

ــا لتأخذهــا  ــكاٍت وحســب، وإمنــا تعــوُد الحًق ــا ممتل ــرتك لهــم أموالهــم بوصفه ــي مل ت ــة الت الدول

ــة  ــوال اُملقرتَض ــىل األم ــد ع ــا فوائ ــم أيًض ــع له ــم وان تدف ــا له ــروض، أن تؤمنه ــكل ق ــم يف ش منه

منهــم وليســت ُمَصــادرَة وأن متنحهــم يف األخــري اإلمكانيــة أن يورّثوهــا إىل الجيــل التــايل يف غوائلهــم 

ــذ أمــد رضائــب  ــي أصبحــت من ــب الت ــك الرضائ – وأن تفــرض عليهــم رضائــب عــىل املــرياث، تل

ذات عائــد ضئيل.(73)وبذلــك تســاهم الدولــة باســتمرار وبصفتهــا دولــة ديــون يف تخليــد الظــروف 

ــع  ــه تخض ــت نفس ــة. يف الوق ــاواة اجتامعي ــدم مس ــن ع ــه م ــز ب ــا تتمي ــة وم ــة املجتمعي الطبقي

ــكل  ــرون يف ش ــن يظه ــا الذي ــالل دائنيه ــن خ ــيطرة م ــادّي للس ــاطها االقتص ــع نش ــة ويخض الدول

"أســواق". يظهــر هــذا إىل جانــب الســيطرة الدميقراطيــة مــن خــالل مواطنيهــا بإمكانيــة االقتطــاع 

ــا، يف االنتقــال مــن دولــة الديــون إىل دولــة  مــن هــذه الســيطرة أو اســتبعادها، كــام يتجــىل حالًي

ــد. التضامــن بشــكٍل متزاي

73- للمزيد عن ضريبة المواريث انظر كتابات ينز بيكرت (2004).
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سياسة دولة الديون

ــة  ــدا ملرحل ــون مهَّ ــة الدي ــب إىل دول ــة الرضائ ــن دول ــال م ــارصة واالنتق ــة املع ــة املالي إن األزم

جديــدة يف العالقــة بــني الرأســاملية والدميقراطيــة، مل يســبق التنبــؤ بهــا يف نظريــات الدميقراطيــة 

الشــائعة. لقــد رفعــت األزمــة بعــد 2008 مســتوى مديونيــة الدميقراطيــات الغنيــة إىل مســتوى مل 

يعــد معــه دائنــو هــذه الــدول يريــدون االعتــامد عــىل فكــرة أن هــذه الــدول ســتكون قــادرًة عــىل 

الوفــاء بالتزاماتهــا يف الســداد. ونتيجــًة لذلــك يســعى املقرضــون جهدهــم بغيــة تأمــني مطالبهــم 

ــة  ــر يف دول ــك تظه ــة. بذل ــة الحكومي ــىل السياس ــري ع ــة تأث ــايض إىل مامرس ــن امل ــرب م ــكٍل أك بش

الديــون فئــٌة ثانيــة مــن أصحــاب الشــأن ومانحــي التفويــض إىل جانــب قاعــدة املواطنــني، الذيــن 

ــة  ــة املرجعي ــة الراســخة املجموع ــة الدميقراطي ــة ويف نظري ــب الدميقراطي ــة الرضائ شــّكلوا يف دول

الوحيــدة للدولــة الحديثــة.

ــة  ــات الدول ــن مكّون ــة م ــة ثاني ــني إىل دائرٍة(74)انتخابي ــاء الدائن ــابه ارتق ــة تش ــر باملالحظ وجدي

الحديثــة مــع دخــول املســاهمني النشــطني إىل عــامل الــرشكات الرأســاملية الكــربى يف الثامنينيــات 

والتســعينيات يف ظــل دالئــل عقيــدة القيمــة املضافــة لحامــيل األســهم (رابابــورت 1986). ومثلــام 

ــال "األســواق  كان الوضــع حينهــا بالنســبة إلدارات الــرشكات املســاهمة املدرجــة يف البورصــة حي

لصالــح ســيطرة الــرشكات"، هكــذا تــرى اليــوم حكومــاُت دول الديون نفســها بالنســبة إىل "األســواق 

املاليــة" مرغمــًة عــىل إدارة حزمــة إضافيــة مــن املصالــح تزايــدت مطالبهــا فجــأًة بســبب قدرتهــا 

املتناميــة عــىل النفــاذ يف األســواق التــي أصبحــت أكــرث ســيولة. وكــام كان الحــال بالنســبة ألســواق 

رأس املــال يف تحويــل حوكمــة الــرشكات، فإنــه يتعــنّي عــىل أســواق القــروض أن تهتــم يف تحويــل 

ــة  ــوق، وبخاص ــا يف الس ــبة حديًث ــا املكتس ــتخدام قوته ــالل اس ــن خ ــع م ــأن تدف ــة، ب الدميقراطي

إمكانيــة الخــروج مــن خــالل بيــع حصصهــا، وتأثــري املطالــب املتنافســة عــىل الســلطة التنفيذيــة 

اآلنيــة – ذلــك التأثــري الــذي للقــوى العاملــة عــىل مجالــس إدارات الــرشكات مــن جهــة والتأثــري 

الــذي للمواطنــني عــىل الحكومــة املنتخبــة مــن قبلهــم – مبــا يلبِّــي مصالحهــا الخاصــة. واألمــُر هنــا 

74- الترجمة األلمانية الوحيدة للكلمة اإلنجليزية constituency هي " Wahlkreis" بمعنى دائرة انتخاب. لكن هذا المعنى يغطي جزًءا ضئيًال جًدا من 
 ."a body of customers, supporters, etc" بما يلي constituency المحتوى الداللي للكلمة، ألن قاموس أكسفورد المختصر يعرف كلمة
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يف الحالتــني بصــدد أزمــٍة يف التوزيــع: فالوضــع يف الــرشكات بصــدد توزيــع الفوائض عىل املســاهمني 

بــدالً مــن القــوة العاملــة وبــدالً مــن إعــادة اســتثامرها مــن أجــل تأمــني اإلدارة، ويف دول الديــون 

يتعلــق األمــر مبــا ميكــن تســميته بقيمــة حامــيل الســندات الخاصــة بســندات الديــون الحكوميــة. 

وكــام يتطلــب رفــع القيمــة املضافــة لحامــيل األســهم مــن مجالــس إدارات الــرشكات، أن تقــوم إمــا 

باالنتصــار عــىل األيــدي العاملــة لديهــا أو – رمبــا أفضــل مــن ذلــك – ضمهــم إىل مجهودات مشــرتكة 

مــن أجــل رفــع قيمــة ســعر الــرصف، ولذلــك يتطلــب ضــامن ثقــة املانحــني أن تقنــع الحكومــُة 

مواطنيهــا أو تجربهــم عــىل أن يختزلــوا مطالبهــم املوجهــة إىل الخزينــة العاملــة لصالــح "أســواق 

املــال".

فيــام يــيل أود اقــرتاح منــوذج محــدد املعــامل لدولــة الديــون املعــارصة بوصفهــا ُمســتقِبل ووكيــل 

بــني جامعتــني مختلفتــّي التأســيس وبوصفهــا نظاًمــا وســيًطا بــني عاملــني متعارضــني مًعــا. ويشــتغل 

هــذان العاملــان طبًقــا ملناهــج منطقيــة غــري متفقــٍة يف جوهرهــا، ويجــب أن يتــم تطويــع السياســة 

الحكوميــة لتتوافــق معهــام: الســكان (شــعب الدولــة) مــن جهــة و"األســواق" (شــعب األســواق) 

ــني، يرتبطــون  ن مــن مواطن ــا ويتكــوَّ ــم قومًي ــة فهــو ُمنظَّ ــا شــعُب الدول مــن جهــة أخــرى.(75) أم

ــم  ــؤالء ه ــة. وه ــال الدول ــة حي ــم يف املواطن ــن حقوقه ــون ع ــني، يدافع ــم مواطن ــٍة بوصفه بدول

ــا. بــني الحــني واآلخــر  الناخبــون الذيــن ميكنهــم التعبــري عــن إرادتهــم يف انتخابــاٍت تنعقــد دورًي

ــم لتشــكيل  ــق اإلدالء بآرائه ــا للدســتور، عــن طري ــني طبًق ــم اُملنتخب ــرارات نوابه ــرون عــىل ق يؤثِّ

"الــرأي العــام". ويف مقابــل أن ُيســمح لهــم بذلــك، فإنهــم يدينــون بالــوالء للدولــة الدميقراطيــة، 

مبــا يف ذلــك فــرض الرضائــب، التــي يبقــى اســتخدامها مــرتوًكا للقــرار الحــر مــن جانــب مؤسســات 

الدولــة املختصــة. وميكــن اعتبــار املواطنــني مقابــًال ملســاهمة الدولــة يف تأمــني الخدمــات العامــة، 

ــا. وبخاصــة ضــامن حقــوق املواطنــة االجتامعيــة املؤسســة دميقراطًي

ل الدولــة الدميقراطيــة املحكومــة مــن مواطنيهــا واملدعومــة منهــم بوصفهــا دولــة  وتتحــوَّ

رضائــب، إىل دولــة ديــون دميقراطيــة، مبجــرد أال يتوقــف كفافهــا االجتامعــّي عــىل إعانــات

ن عليها أن تبقى على قيد الحياة في بيئتين لكل منهما منطق تعامل مختلف في  75- يُذكِّر النموذج بتوصيف روابط المصالح باعتبارها أنظمة مجتمعية يتعيَّ
الوقت نفسه: بيئة األساس الذي يتشكل منه أعضاؤها بما فيه من "منطق العضوية" الحاكم لهم وبيئة النظام السياسي المؤسساتي و"منطق التأثير" الخاص 

به. هنا يتعلق األمُر كما هناك باعتماد المنظمة على حشد الموارد من بيئتين اثنتين يكون لسلوك كل منهما مطالٌب متعارضة (شميتر وشتريك 1999).
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مواطنيهــا، وإمنــا أيًضــا ومبقــداٍر كبــري عــىل ثقــة اُملقرضــني. وعــىل خــالف شــعب دولــة الرضائــب، 

ــذه  ــل ه ــة. ويف مث ــدود القومي ــاوز الح ــا يتج ــج مب ــون مندم ــة الدي ــوق يف دول ــعب الس ــإن ش ف

الدولــة القوميــة يكــون أعضــاء شــعب الســوق مرتبطــني تعاقدًيــا بوصفهــم مســتثمرين بــدالً مــن 

اعتبارهــم مواطنــني. وتتميــز حقوقهــم حيــال الدولــة بأنهــا ليســت ذات طبيعــة عامــة، وإمنــا ذات 

طبيعــة خاصــة: إذ هــي ليســت ناتجــة عــن دســتور، وإمنــا مرجعهــا القانــون املــدين. وبــدالً مــن 

حقــوق املواطنــة غــري الواضحــة والقابلــة للتوســع سياســًيا، فــإن لهــم يف مواجهــة الدولــة مطالــب 

متخصصــة وميكــن الحصــول عليهــا بالدعــاوى أمــام املحاكــم املدنيــة وقابلــة لالســرتداد مــن خــالل 

ــن  ــقاطها؛ لك ــني إس ــم كدائن ــس مبقدوره ــم، فلي ــي ال ترضيه ــة الت ــا الحكوم ــد. وأم ــاء بالعق الوف

ــون  ــندات الدي ــزادات س ــاركة يف م ــن املش ــر ع ــم أو رصف النظ ــندات ديونه ــع س ــم بي مبقدوره

الجديــدة. وأثنــاء تكــّون العوائــد املاديــة، التــي تشــكل الخطــر الــذي يقــدره املســتثمرون بعــدم 

ــام" لشــعب الســوق  ــرأي الع ــون "ال ــة، يك ــري كامل ــا غ ــم عليه ــم أو حصوله اســرتجاعهم لودائعه

ُمصاًغــا بدقــٍة أكــرب وأكــرث قابليــة للمقروئيــة مــن ذلــك الــذي يكــون لشــعب الدولة.وحيثــام ميكــن 

ــا عــىل املواطنــني، فــإن عليهــا  لدولــة الديــون أن تتوقــع مــن شــعب دولتهــا الــوالء بوصفــه واجًب

يل أهميــًة لكســب "ثقتــه"، بــأن تديــر ديونــه بأمانــة وتجعــل  حيــال شــعب الســوق خاصتهــا أن تــوِّ

مــن املقبــول أن يســتطيع الشــعب نفســه فعــل ذلــك أيًضــا مســتقبًال ومبحــض إرادتــه.

وإذا مــا جــرت محاولــة لفهــم طريقــة عمــل دولــة الديــون الدميقراطيــة، فــإن األمــر ســيبدو 

مدهًشــا يف البدايــة ألنــه ال أحــد عليــه معرفــة مــا هــي "األســواق" املهمــة لهــذه الدولــة يف 

ــل القــروض  ــا يف مقاب ــدول دفعه ــي يجــب عــىل ال ــة إيجــاد األســعار الت ــة إىل أن كيفي الواقــع. بإلضاف

املمنوحــة لهــا مرشوحــٌة عــىل اســتحياء يف األدبيــات وبشــكٍل نــادر يف الصحافــة املهتمــة بعلــوم 

ــو  ــروف ه ــم املع ــو يف حك ــام ه ــبوعية.(76) م ــة واألس ــة اليومي ــا يف الصحاف ــدم تقريًب ــامع، وتنع االجت

ــادة  ــل إع ــن أج ــب م ــد، يف الغال ــام الواح ــرٍة يف الع ــن م ــرث م ــون أك ــندات دي ــع س ــة تبي أن كل دول

ــا هنــاك يف كل وقــت مــزاٌد ُيقــام يف مــكاٍن مــا عــىل متويــل ديونهــا القدميــة؛ وهــذا يعنــي أنــه عملًي

76- أثناء ذلك يبدو مثًال التقلب العالي للدفعات المالية الخطيرة بالنسبة لديون الدولة مدهًشا وبحاجة للشرح والتفسير – في حين تبقى البيانات األساسية 
هي نفسها على المدى القصير. واألمر الذي يبدو محيرًا أيًضا هو لما يمكن لدول ذات مديونية عالية مثل بلجيكا واليابان والواليات المتحدة األمريكية أن 
تستدين بشروٍط ُميسرة نسبيًا، في حين أن دولة مثل إسبانيا، التي تقُل نسبة استدانتها كثيرًا عن نظيراتها، يتعين عليها أن تدفع فوائد عالية كي تحصل 

على قروض.



102

ــة  ــون الدول ــة لدي ــوق املخصص ــة أن الس ــرتض بداه ــة تف ــة االقتصادي ــدو أن النظري ــذه األرض. ويب ه

ســوًقا مثاليــة، وال تــود التشــكيك يف ذلــك؛ ولذلــك فــإن البيانــات الخاصــة بجانــب الطلــب نــادرًا مــا 

ــواء  ــرى، س ــاد األخ ــات االقتص ــب قطاع ــرب يف أغل ــكٍل أك ــه بش ــن مالحظت ــذا ميك ــا. وه ــن إيجاده ميك

عــىل مســتوى قومــّي أو عاملــّي، وكان مــن الســهل الوصــول إىل إحصائيــات قطاعــات الســوق ونســب 

ــز االحتــكاري. وقــد ُعرفــت األســامء مــن خــالل بعــض الصناديــق الكبــرية العاملــة يف ســوق ديــون  الرتكُّ

الدولــة مثــل كالبــريز وبيمكــو (PIMCO).(77)لكــن ال ُيعــرف مــا إذا كان يوجــد هنــا أيًضــا يشٌء أشــبه 

ــام  ــرشكات الكــربى، ك ــن ال ــرية م ــة صغ ــل مجموع ــن قب ــد األســعار م ــة تحدي ــادة الســوق وزعام بري

هــي الحــال يف أســواٍق أخــرى أم ال. أمــا املعــروف فهــو أن وزراء ماليــة العديــد مــن الــدول يتســابقون 

ــه  ــس إدارت ــن مجل ــح م ــوا عــىل نصائ ــدوق PIMCO، يك يحصل ــن صن ــد م عــىل الحصــول عــىل موع

لتطبيقهــا عــىل سياســة املوازنــة يف دولهم.(78)لكــن قانــون االتحــادات االحتكاريــة، الــذي مــن شــأنه أن 

مينــع االتفاقــات بــني رواد الســوق أو يحــول دون التأشــري العــام لقــرارات رشائيــة أو غــري رشائيــة مزمــع 

اتخاذهــا ليــس موجــوًدا عــىل املســتوى العاملــي؛ عــىل خــالف مشــاورات تحديــد األســعار بــني منتجــي 

اإلســمنت أو املالبــس الداخليــة، إذا ال يدخــل تحــت طائلــة القانــون اتفــاُق الصناديــق الرياديــة يف العامل 

Pacific Investment Management هي األحرف األولى من الكلمات PIMCO -77
Company. والشركة هي أكبر إدارة لصناديق استثمارية على مستوى العالم متخصصة في الديون العامة. ويُقدر الحجم اإلجمالّي لصناديق العائد المالي 
ل رئيس شركة PIMCO ومؤسسها، وليام إتش جروس، عام 2011 على راتب بلغ 200 مليون دوالر،  لشركة PIMCO وحدها بمبلغ 263 مليار دوالر. وتحصَّ
لت  فيما رضي الرئيس التنفيذي وخليفته، محمد العريان، بمبلغ 200 مليون دوالر. وفي خضم سنوات األزمة المالية الخمس من 2007 إلى 2011 تحصَّ
صناديُق العائد سنويًا في المتوسط على ما يقرب من 9,5 بالمئة (انظر مقالة "The Bond Market Discovers a New Leading Man"، جريدة نيويورك 

تايمز، 29 يوليو 2012).

78- في النسخة اإلنجليزية من جريدة شبيجل األلمانية ظهر في 2 أغسطس 2011 حواٌر صحفّي مع رئيس مجلس إدارة شركة PIMCO، العريان. نقتطع 
منه الفقرة التالية:

شبيجل: إن شركة بيمكو على تواصل منتظم مع الحكومات على مستوى العالم. لو كان لك أن توجه النصيحة، فبما تنصح، مثالً، وزير المالية اإلسباني؟
ه إلينا هو: "ما الذي يتكلفه األمر بالنسبة لشركة بيمكو  العريان: البعض يتصرفون كما يتصرف المصرفيون المركزيون حول العالم. والسؤاُل النمطّي الذي يُوجَّ

لتنفيذ استثمارات طويلة األجل في بلدنا." واإلجابة دائًما هي نفسها: استشراف وجود نمو مرتفع ومستمر.
شبيجل: ومن ثم يقوم موظفوك بإخبار وزير المالية اإلسبانية: "عفًوا، لكن سنداتُك بها مجازفٌة كبيرٌة للغاية بالنسبة لنا."

العريان: نحُن حذرون للغاية في تعرضنا لليونان وإيرلندا. هناك مناقشاٌت أكثر نشاطًا بشأن إسبانيا، ترتكُز أكثر ما ترتكز إلى كيفية تعاطيها مع مشكلة 
بنوك االدخار.

www.spiegel.de/international/business/spiegel-interviewwith-pimco-ceo-el-erian-germany-finds-itself-in-a-very-//:رابط
delicatesituation-a-744297.html، آخر زيارة للرابط كانت في 26 نوفمبر 2012.
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رمبا عرب اجتامٍع هاتفّي عىل عدم املشاركة يف املزاد املقبل عىل أوراق مالية فرنسية.(79)

ويتعــنيَّ عــىل دول الديــون الدميقراطيــة أن تجــري منــاورة بــني مــا لديهــا مــن طبقتــي حامــيل األســهم، 

يك تــريض الطرفــني إىل الحــد الــذي ال يجعلهــام يفقــدان والءهــام أو ثقتهــام متاًمــا تجــاه تلــك الــدول. 

وعليهــا خــالل ذلــك أن تنبــه إىل عــدم امليــل بشــكٍل قــويِّ للغايــة إىل أي جانــٍب مــن الجانبــني، ألن ذلــك 

ــة  ــون الدميقراطي ــة الدي مــن شــأنه أن يشــعل أزمــة يف العالقــة مــع الجانــب اآلخــر.وال تســتطيُع دول

إرضــاء دائنيهــا إال عندمــا يتعــاون معهــا مواطنوهــا؛ وإذا مــا ظهــرت يف عيونهــم مثــل ذراع ممــدودٍة 

الحتضــان مقرضيهــا، فــإن ذلــك سينشــئ عنــه خطــر أنهــم قــد يخرجــون عــن طوعهــا. يف الوقــت نفســه 

ــال مواطنــي الرضائــب  ــال مواطنيهــا– وبخاصــة حي ــة أن تّدعــي رشعيتهــا حي ميكــن ملثــل هــذه الدول

املتبقــني لهــا عــىل الرغــم مــن العوملــة– فقــط عندمــا يكــون ُمقرضوهــا عــىل اســتعداٍد لتمويــل ديونهــا 

ــد  ــة إىل أبع ــاوب الدول ــا تتج ــي عندم ــم أو يختف ــن ث ــتعداد م ــذا االس ــت ه ــا. ويخف ــادة متويله وإع

مــدى مــع رغبــات مواطنيها،وتنفــق يف ذلــك مــوارد قــد تعوزهــا الحًقــا يف خدمــة الديــون. لكــن إىل أي 

الجانبــني تتجــه دولــة الديــون، هــو أمــٌر يتوقــف عــىل ســلطتها النســبية،وهذه ُتقــاُس بدورهــا حســب 

احتامليــة ســحب الثقــة أو الــوالء ومــدى انعــكاس ذلــك ســلبا عــىل الدولــة وحكومتهــا.

إن الــرصاع الــذي يصبــغ سياســة دولــة الديــون الدميقراطيــة بــني الفريقــني املتنازعــني عــىل 

ــع بعــد ويبــدو مثــل ظاهــرٍة مل ُتبحــث حتــى  ـا يتوسَّ الســيطرة عليهــا هــو رصاٌع ُمســتحدث وملـَّ

ــد أنــه ُيــرى يف ظهــور الرأســامل النقــدّي بوصفــه شــعًبا ثانًيــا – اآلن. كثــرٌي مــن الشــواهد تؤكِّ

ــة – مرحلــة جديــدة يف العالقــة بــني الرأســاملية  بوصفــه شــعب الســوق املتنافــس مــع شــعب الدول

والدميقراطيــة، والتــي فيهــا مل يعــد رأُس املــال ميــارس تأثــريه عــىل السياســة عــن طريــٍق غــري 

مبــارشة فقــط – مــن خــالل االســتثامر يف االقتصــادات القوميــة مــن عدمــه – وإمنــا إضافــًة إىل 

ذلــك أيًضــا وبشــكٍل مبــارش: مــن خــالل متويــل الدولــة نفســها مــن عدمــه. وقــد اضطلعــت 

نجحــت  كيــف  بدراســة  والســبعينيات  الســتينيات  ســنوات  يف  الحرجــة  الدميقراطيــة  أبحــاُث 

79- وأقُل القليل أيًضا ما هو معروٌف عن دور مؤسسات التصنيف االئتمانّي في سوق ديون الدول. وعلى خالف أسواق السندات المالية ال يدفع أحٌد ائتماَن 
سندات الديون الحكومية وال حتى الدول الُمنفقة. وليس من المؤكد أن مدفوعات المشترين تؤديها سنداُت الديون. ولفترٍة من الزمان كانت الحكومات 
بورز،  آند  (ستاندرد  األكبر  الثالث  للمؤسسات  االئتمانية  التصنيفات  الرعب  بمنتهى  وأحيانًا  الصبر  بفارغ  تنتظُر  المشاركة  الدولية  والمنظمات  األوروبية 

وفيتش، وموديز)، وتتجاوب معها "األسواق" كما تتجاوب مع األوامر الصادرة لها. لكن يبدو الوضع لم يعد كذلك حديثًا.
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ــن  ــم م ــىل الرغ ــة ع ــا الدميقراطي ــن رشعيته ــد الحــرب يف أن تؤمِّ ــا بع ــد م ــة يف عه ــدول الدميقراطي ال

الوضــع الفعــيل الخــاص ألولئــك املواطنــني الذيــن كانــوا ميتلكــون وســائل اإلنتــاج واالســتثامر. ومُيكــن 

للرتاجــع الرسيــع واملميــز باختــالل قــوي للتنظيــم الدميقراطــي واملشــاركة يف عمليــة التحــّول اليرباليــة 

إىل جانــب التقّلــص املتســارع لحيــز التــّرصف الســياّيس يف خضــم تتابــع وتــرية األزمــة يف العقــود األربعــة 

ــة  األخــرية أن يعنــي أن شــيًئا أشــبه بذلــك مل يعــد ممكــن الحــدوث بســهولة بعــد االنتقــال مــن دول

الرضائــب إىل دولــة الديــون.

الشكل 6-2

دولة الديون الدميقراطية وشعباها

شعب الدولة شعب السوق

قومي دولي

المواطنون المستثمرون

حقوق المواطنين متطلبات

ناخبون مؤمنون

إنتخابات (دورية) مزايدات (مستمرة)

الرأي العام الفوائد

الوالء "الثقة"

الرعاية  خدمة الديون

أود اآلن جمــع بعــض التأمــالت عــن سياســة دولــة الديــون وعــن توليفــات املصالــح الســارية داخلهــا، 

ــل  ــي املرتاجــع أن متث ــت الحــارض وبالنظــر إىل املســتوى البحث ــا يف الوق ــا له ــد ممكن ــى وإن مل يع حت

انطباعــات عــىل األســاس الــذي تشــكله نصــوص الصحافــة املعــارصة.

ــٍت . 1 ــذ وق ــة من ــات الغني ــتدانة الديمقراطي ــدار اس ــي مق ــدى ف ــل الم ــاع طوي ــدأ االرتف ــد ب لق

وأبــًدا دائًمــا  الحكومــات  سياســة  ُيخضــع  ألنــه  ذلــك  اســتقالليتها،  مــن  يقتطــع  قصيــر 
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لنظــام أســواق المــال. ففــي إبريــل مــن العــام 2000 كتــب رئيــس البنــك األلمانــّي حينهــا، رولــف 

برويــر، فــي مقالــٍة حظيــت باهتمــاٍم واســع فــي جريــدة (دي تســايت Zeit Die) األســبوعية أن 

السياســة فــي القــرن الحــادي والعشــرين "الُبــد وأن ُتصــاغ أيًضــا بالنظــر إلــى أســواق المــال": "إذا 

أراد المــرُء ذلــك فــإن أســواق المــال بوصفهــا ʹســلطة خامســةʹ ســتتولى إلــى جانب وســائل اإلعالم 

أداء دوٍر حــارس فــي منتهــى األهميــة." ويواصــل قولــه بأنــه ال يجــب بالضــرورة الرثــاء لذلــك: "إذا 

مــا ظلــت السياســة فــي القــرن الحــادي والعشــرين مــن هــذا المنظــور فــي تبعيــة أســواق المــال، 

الســـياسة سـاهمـت [...]  فـإن هــذا لــن يكــون ســيًئا للغايـة. "،  ويبـقــى فـــي النهايــــة أن 

ــا. لقــد  ــل التصــرّف [...] والتــي تراهــا هــي نفســها مؤلمــًة أحياًن ــود التــي تكبِّ بنفســها فــي القي

أفرطــت الحكومــات والبرلمانــات فــي اســتغالل أداة مديونيــة الدولــة. وهــذا ينطبــق– كمــا لــدى 

المدينيــن اآلخريــن– علــى االلتــزاٍم بتســوية الحســابات مــع الدائنيــن. وكلمــا ارتفعــت مديونيــة 

الدولــة، ازداد وقــوع الــدول تحــت حكــم األســواق الماليــة. وعندمــا تــرى الحكومــات والبرلمانــات 

أنهــا مرغمــًة علــى االهتمــام بشــكٍل أكبــر باحتياجــات أســواق المــال العالميــة وتفضيالتهــا، فــإن 
هــذا يمكــن إرجاعــه أيًضــا إلــى أخطــاء الماضــي.(80)

وبعدهــا بســنواٍت قليلــة بــات ممكًنــا تصويــر األوضــاع نفســها بشــكٍل أقــل مواربــة وأكــرث مبــارشًة. 

ــواٍر  ــبان، يف ح ــا آالن جرينس ــيّك حينه ــزّي األمري ــك املرك ــس البن ــاب رئي ــبتمرب 2007 أج ــي س فف

ــخ  ــة زيوري ــن مدين ــادرة م ــياجر (Anzeiger-Tages) الص ــس أنتس ــدة تاجي ــع جري ــّي م صحف

ــات املتحــدة  الســويرسية (19.09.2007) عــىل الســؤال حــول أيٍّ مــن مرشــحي الرئاســة يف الوالي

األمريكيــة يدعــم، وجــاءت إجابتــه كــام يــيل:

ـــتبدالها  ـــن اس ـــة مُيك ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــية يف الوالي ـــرارات السياس ـــون أن الق ـــُن محظوظ "نح

بفضـــل العوملـــة يف الغالـــب مـــن خـــالل اقتصـــاد الســـوق العاملـــّي. ومـــع اســـتثناء موضـــوع 

ــة أو  ــا أهميـ ــون لهـ ــكاد يكـ ــل بالـ ــس املقبـ ــو الرئيـ ــن هـ ــألة مـ ــإن مسـ ــّي فـ ــن القومـ األمـ

/http://www.zeit.de/2000/18 رابط ،"Die fünfte Gewalt " ،80- رولف إيه بروير
gewalt_.xml_.200018.5، آخُر دخول على الرابط في 26 نوفمبر 2012.
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دور، العامل تحكمه قوى السوق."(81)

ويتوافــق تقييــد اســتقاللية الــدول القوميــة مــن خــالل "قــوى الســوق" مــع تقييــد حريــة التقريــر 

لــة لشــعوب تلــك الــدول ومــع توكيــٍل مناســب لشــعب الســوق الــذي تتزايــد  الدميقراطيــة املخوَّ

أهميتــه يف متويــل هــذه الــدول. إن الدميقراطيــة عــىل املســتوى القومــي تقتــيض اســتقاللية قوميــة؛ 

لكــن هــذه االســتقاللية تتناقــص باســتمرار بالنســبة لــدول الديــون التــي أصبحــت رهينــة أســواق 

املــال. وتّجلــت القفــزة التنظيميــة ألســواق املــال اُملدمجــة عاملًيــا حيــال املجتمعــات املنظمــة عــىل 

املســتوى القومــي للدولــة والســلطة السياســية الناشــئة عــن ذلــك، للمــرة األوىل بشــكٍل درامــّي 

ــن  ــدر م ــع ق ــام 1992 جم ــن الع ــبتمرب م ــوروس يف س ــورج س ــة ج ــر املالي ــتطاع وزي ــا اس عندم

املــال كان مــن الضخامــة بحيــًث اســتطاع باســتخدامه املضاربــة بنجــاح ضــد بنــك انجلــرتا ونســف 

ــا يقــرب مــن  ــة م ــك. وكان مكســبه مــن العملي ــق ذل ــا عــن طري النظــام النقــدي األورويّب حينه

مليــار دوالر تقريًبــا.

ويجــب أن يكــون الهــدف الرئيــس لدائنــي الــدول فــي الصــراع مــع مواطنيهــا فــي حالــة وقــوع . 2

األزمــة، هــو تأميــن أولويــة مطالبهــم فــي مواجهــة مطالــب شــعب الدولــة – خدمــة الديــون فــي 

مواجهــة الخدمــات العامــة– بشــكٍل آمــن وموثــوق فيــه. وهــم يصلــون إلــى هــذا على أفضــل نحو 

زة دســتورًيا مــن مثــل تشــريع "كبح  مــن خــالل التشــريعات التــي تكــون فــي الحالــة المثاليــة ُمعــزَّ

الديــون"، الــذي يقيــد اســتقاللية الناخبيــن وســيادة الحكومــات المســتقبلية علــى مصــادر األمــوال 

العامــة. إن خلــق مثــل هــذه التشــريعات ُيمكــن أن ُتضطــر إليــه الــدول تحــت تهديــد دفعــات 

ــغ ماليــة أقــل قــدرًا.  ــة أو ُيجــاَزى مــن خــالل مبال ماليــة خطيــرة أكبــر قــدًرا فــوق ديــون الدول

يتمحــور الموضــوع حــول مشــكلة جوهريــة فــي قانــون اإلفــالس وينعكــس علــى السياســة المالية 

الحكوميــة: أيُّ مطالــٍب تكــوُن لهــا األولويــة علــى أي مطالــب فــي حالــة اإلفالس؟فمــن منظــور 

الُمقرضيــن الُبــدَّ مــن مراعــاة أال يحــدث "خصــم القيمــة الســوقية" معهــم هــم وإنمــا مــع أصحاب 

ــن عليهــم – وأن تمــارس الــدوُل ســيادتها فقــط تجــاه شــعوب الــدول  المعاشــات والمرضــى الُمؤمَّ

وليــس تجــاه شــعوب األســواق. وإذا مــا تم اســتدعاء نقاشــات الســنوات األخيــرة إلى الذاكــرة، فإنه 

81- ُمقتبٌس عن تيليمان (2011).
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ســُيرى أن هــذا المبــدأ أصبــح  بدهًيــا: أنــه يجــب تفــادي "اإلخــالل باألســواق" –بــذوي األمــالك–     
ــا بأصحــاب المعاشــات ســوف يتزايــد باســم الرفاهيــة العامــة. عبــارة أن إخــالالً ممكًن

ــد أن تبــذل قصــارى . 3 ــن علــى دول الديــون أن تؤكِّ فــي خضــم المنافســة علــى "ثقــة األســواق" يتعيَّ

ــون  ــي القان ــا ف ــا المنصــوص عليه ــاء بالتزاماته ــي كل وقــت للوف جهدهــا كــي تكــون جاهــزًة ف

المدنــي وفــي التعاقــدات القانونيــة. وفــي أوقــات األزمــات ينجــح بنــاُء الثقــة مــن هــذا النــوع 

ــي أفضــل  ــة، وف ــال شــعب الدول ــٍذ حــازم إلجــراءات تقشــفية حي ــر تنفي ــي أقصــر الطــرق عب ف

ــا  ــات وله دة للنفق ــدة ُمحــدِّ الحــاالت بمشــاركة المعارضــة ومــن خــالل إيجــاد تشــريعاٍت جدي

ــة الــدوام األبــدي. وطالمــا أن الناخبيــن مــا زال بإمكانهــم إســقاط حكومــة متناغمــة مــع  ضمان

ــاع.  ــام االقتن ــه تم ــًدا بصــواب رأي ــع أب ــن يمكــن لشــعب الســوق أن يقتن ــال، فل ســوق رأس الم

إن مجــرَّد وجــود معارضــة قــادرة علــى الحكــم إن أمكــن وذات تصــّورات أقــل فــي توافقهــا مــع 

ــر  ــم كثي ــة الثقــة الممنوحــة لهــا ومــن ث أســواق رؤوس األمــوال يمكــن وحــده أن يكلــف الدول

ــل  ــى األق ــر، عل ــٍف كبي ــة ذات تحال ــى هــي دول ــون المثل ــة الدي ــإن دول ــك ف ــوال. ولذل مــن األم

بــة إلقصــاء المواقــع المخالفــة مــن  ــا ذات تقنيــات ُمجرَّ ــة، وأيًض ــة والموازن فــي السياســة المالي

ــٌة جــًدا مــن هــذه الحــال. ــا االتحاديــة قريب ــة ألماني المجلــس المشــترك. وتعتبــر جمهوري

لشــعب . 4 بالنســبة  النفقــات  اقتطــاع  أن  "لألســواق"،وهي  بالنســبة  هنــاك مشــكلٌة عســيرة 

الدولــة، عندمــا يصــُل إلــى حــٍد بعيــد، مــن الممكــن أن يضــر بنمــو االقتصــاد القومــّي. 

ــض نســبة الديــون ويســهل علــى الــدول خدمــة ديونهــا،(82) فــي حيــن أن  الكســاد  والنمــو يخفِّ

ــداد. إن  ــر الس ــة تعّس ــن احتمالي ــد م ــك يزي ــن ذل ــس م ــى العك ــاد عل ــص االقتص ــى تقل أو حت

مهمــة ربــط التقشــف مــع النمــو، تشــبه تربيــع الدائــرة؛ ال أحــد يعــرف حقيقــًة، كيــف 

يمكــن فعــل ذلــك.(83) ويعتبــر هــذا أســاس الصــراع الــذي ال يــود االنتهــاء بيــن المــدارس 

82- يُقال إن هذا يكون فقط تحت مستوى استدانة محدد. وهناك رأي خبير ذي ثقل كبير يرى أن العتبة، التي عند اجتيازها ستعيق مديونية الدولة الحالية 
أي نمو مستقبلّي، هي عند %80 من الناتج المحلّي (راينهارت وروجوف 2010). وإذا كان لهذا أن ينطبق فعليًا، لكانت عديد االقتصادات الشعبية المتطورة 

عاجزة عن النمو اليوم.

83- هناك بعض الخواطر بهذا الصدد في المالحظات الختامية.
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ــة. فبينمــا يراهــن  ــة الحكومي المختلفــة لالقتصــاد حــول الطريــق الصحيحــة لحــل األزمــة المالي   
فريــق علــى جانــب العــرض، أي جانــب تخفيضــات الضرائــب وتحجيــم أنشــطة الدولــة بهــدف 

ــم الطلــب العــام والخــاص كشــريطٍة  ــب األخــرون بتدعي إعــادة إنعــاش االقتصــاد الخــاص، يطال

ــي. ــاد العين ــي االقتص ــدة ف ــتثمارات جدي الس

بخــالف ذلــك ستنشــأ تعقيــداٌت أخــرى عــن ذلــك، بــأن ينتمــي جــزٌء متنــاٍم مــن شــعب الســوق . 5

ــع مصالحــه لتشــمل فقــط الخدمــة اآلمنــة  أيًضــا إلــى شــعب الدولــة كمواطنيــن عادييــن وال يوسِّ

ــة.  ــة منتظم ــاٍت عام ــى خدم ــداًدا إل ــك، امت ــن ذل ــر م ــا أكث ــا، وربم ــا أيًض ــة، وإنم ــون الدول لدي

ولقــد تزايــد حجــم هــذه المجموعــة فــي الســنوات األخيــرة بشــكٍل كبيــر مــع خصخصــة أجــزاء 

مــن التأميــن االجتماعــّي، فــي شــكل معاشــاٍت إضافيــة، وارتفــاع مدخــرات الطبقــة المتوســطة. 

فهــم يطرحــون علــى أنفســهم ســؤال مفــاده: أي خيــار عســاه يضرهــم أكثــر: عجــٌز حكومــّي عــن 

الســداد حيــال "األســواق"، والــذي مــن شــأنه أن يخفــض مدخراتهــم الُمســتثمرة، أم اختــزال هــذه 

الخدمــات االجتماعيــة للحيلولــة دون مثــل هــذا اإلفــالس. مــن الناحيــة السياســة ســيتم اكتســابهم 

علــى األرجــح فــي صــف وضــع سياســة ســواء للتقشــف، الــذي يحمــي رؤوس أموالهــم، أو لمنــع 

حــدوث التقشــف، ممــا يحمــي الدولــة االشــتراكية. ويمكــن رؤيــة هذهالمجموعــة مــن الناحيــة 

ــح  ــة الواقعــة تحــت ضغــط المصال ــًدا مــن المجموعــات البيني ــا جدي ــا نوًع ــة بوصفه المجتمعي

المتعارضــة.

ــوق . 6 ــعب الس ــة وش ــعوب الدول ــن ش ــوة بي ــات الق ــن عالق ــروف ع ــو مع ــا ه ــل م ــل القلي أق

ــذى  ــم. تتغ ــا بينه ــول به ــارة المعم ــة حــول شــروط التج ــداوالت الجاري ــى الم ــر عل ــف تؤث وكي

ــة  ــي ووجــود أســواق عالمي ــّي المتنام ــم العالم ــن اندماجه ــوة المســتثمرين بشــكٍل خــاص م ق

ــحب  ــا ُتس ــر عندم ــى آخ ــتثمار إل ــن اس ــريًعا م ــال س ــا االنتق ــاح لهم ــان يت ــاءة؛ والطرف ذات كف

االئتمانــّي،  التصنيــف  مؤسســات  أحياًنــا  تســاعدهم  ذلــك،  علــى  عــالوة  "الثقــة".  منهــم 

ــد ("األســواق") ضغًطــا مشــترًكا  بينهــم ويمارســوا بوصفهــم شــعب ســوق موحَّ لينســقوا 

علــى دول ال يــود مواطنيهــا أو حكوماتهــا تلبيــة رغباتهــم. مــن جهــة أخــرى يبــدو مــالك 

أن  الماليــة  محافظهــم  تأميــن  يمكنهــم  حتــى  ذلــك  علــى  معتمديــن  الماليــة  الثــروات 

يســتثمروا جــزًءا مــن رؤوس أموالهــم فــي الســندات الحكوميــة. ويمكــن للــدول أن ترغــم
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ــق  ــن طري ــة، ع ــون الدول ــي دي ــتثمر ف ــى أن تس ــة عل ــراءات تنظيمي ــالل إج ــن خ ــواق" م "األس

ــا لــدى البنــوك والتأمينات.(٨٤)باإلضافــة إلــى ذلــك  رفــع مســتوى إدارة المخاطــر المطلوبــة قانوًن

ــب واحــد،  ــا لتقديرهــم الخــاص مــن جان ــن األســاس طبًق ــم م ــة" ديونه ــادة هيكل ــم "إع يمكنه

ــاء  ــون لإلفالس.(٨٥)أثن ــى اآلن ألي قان ــون حت ــتقلون" ال يخضع ــون "مس ــم مدين ــم بصفته إذ أنه

ذلــك يمكنهــم أن يفرضــوا علــى دائنيهــم اســتقطاع جــزء مــن الديــون وفــي أســوء الحــاالت حتــى 

إيقــاف خدمــة الديــون. ويمثــل هــذا فــي الحقيقــة كابــوٌس دائــم علــى جانــب الدائنيــن.(٨٦) وألن 

إيقــاف الدفــع مــن شــأنه أن يضــر بالجــدارة االئتمانيــة المســتقبلية للدولــة، فــإن الــدول ال تلجــأ 

ر  إلــى هــذه الوســيلة إال عندمــا ال يكــون أمامهــا مخــرج آخــر. لكــن فــي الجوهــر يعتبــر التحــرَّ

األحــادّي الجانــب مــن الديــون ســالٌح خطيــر للــدول المدينــة للدفــاع عــن مطالــب مواطنيهــا فــي 

ــون  ــن أن يك ــذا الســالح موجــود واســتخدامه يمك ــا أن ه ــة. وطالم ــة العام ــات الحكومي الخدم

محــل مصداقيــة إلــى حــد مــا، فــإن الدائنيــن لدولــة الديــون يمكــن أن يــروا أنفســهم مدفوعيــن 
إلــى ممارســة بعــض التحفــظ عنــد تنفيــذ مصالحهــم الخاصــة.(٨٧)

ــا . 7 ــن مطالبه ــل تأمي ــن أج ــا م ــدول" ومنظماته ــة ال ــتخدم "جماع ــواق" أن تس ــتطيع "األس وتس

84- باالرتباط مع فوائد منخفضة وقيود قليلة على حركة رؤوس األموال ومعدالت مرتفعة للتضخم، يمكن أن يمثِّل هذا استراتيجية إلنقاص مديونية الدولة. 
والمفهوم التقنّي لذلك هو "الكبح المالي" (راينهارت وسبرانكيا 2011).

85- لطالما تم تقديم مقترح بوضع تشريع لإلفالس للدول. ويمنِّي المقرضون أنفسهم من تشريعٍ هكذا بتحديد حركة التصرف للدول المديونية في حالة 
العجز عن السداد. لكنهم ليسوا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم دفع الدول إلى التقيد بهذا االتجاه. وعلى النقيض من ذلك يمكن أن يؤدي تشريُع اإلفالس 

إلى تصبح حوادث إفالس الدول اعتيادية ومن ثم تنتشر بسبب هذا.

86- هؤالء الذين يسعون جهدهم للحصول على الموارد المالية لحماية أنفسهم من مثل هذه االحتمالية. وقد أوردت جريدة نيويورك تايمز في يناير 2012 
عن صندوق وقائي، كان بصدد بحث إمكانية تقديم شكوى قضائية بحق اليونان بسبب "مشاركة المقرضين" في عملية التأهيل االقتصادي لها عام 2011 
والتي رؤي أنها غير كافية حينها، أمام محكمة العدل األوروبية لحقوق اإلنسان بسبب انتهاك حقوق الملكية. حينها قال مستثمر: "إن ما تتناساه أوروبا 
هو أن هناك احتياجاٌت البُد أن تُحترم فيما يخص حقوق التعاقد." انظر: " Hedge Funds May Sue Greece if It Tries to Force Loss"، في جريدة 

نيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير 2012.

ر بحوالي 7 بالمئة،  87- وذلك عن رفع الدفعات المالية الخطيرة على ديون الدولة. بشكٍل عام يبدو أن هناك إجماٌع على أنه حين تطبق نسبه فوائد تُقدَّ
فإن الدول لن تعود قادرة على خدمة ديونها آنذاك. لكن دائًما ما يتم تمويل ديون الدولة أو إعادة تمويلها فقط على شرائح، بحيُث أن األمر يستغرُق برهًة 
من الزمان إلى أن تُطبق نسبة فوائد مرتفعة على جزٍء كبيٍر كهذا من إجمالّي الديون، من أجل جعل إمكانية العجز عن الدفع حادة. وفي الواقع يجب أال 
يسعد دائنو الدولة بظهور مالمح هذه الحالة، إذا لم يكونوا يرغبون في ذبح الفراخ التي تبيُض لهم ذهبًا – إذ أن األمر، هو أن بإمكانهم أن يعدوا العدة قبل 

أن تنفُق إحدى تلك الفراخ، ألن تقوم بدورها الفراخ األخرى.
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ضــد دول الديــون. وأثنــاء ذلــك يمكنهــا االســتناد إلــى القفــزة التنظيميــة التــي حققتهــا فــي مقابل    
نظــام الدولــة الراســخ فــي األســواق العالميــة، ولكــن مــا يــزال مرتكــزًا إلــى قاعــدٍة قوميــة. وفــي 

أســواق المــال المتداخلــة عالمًيــا يكــون النهيــار دولــة مدينــة عــدًدا مــن اآلثــار الخارجيــة علــى 

ــا مــن حيــث كيفيــة حدوثهــا وحجــم تأثيرهــا.  الــدول األخــرى، والتــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا يقيًن

مثــًال يمكــن لمؤسســاٍت ماليــة أجنبيــة أن تتضــرر بشــدة لدرجــة يتعيــن معهــا علــى "حكوماتهــا" 

أن تنقذهــا بســيولٍة ماليــة عالية.(88)ويمكــن أيًضــا أن تنهــار األجــزاء المخصخصــة مــن معاشــات 

الشــعب، أو يمكــن أن تهتــز ثقــة "األســواق" فــي ســندات الدولــة بالشــكل الــذي هــي عليــه، مــا 

عســاه يدفــع بمعــدالت الفوائــد، التــي تجنيهــا الــدول المتبقيــة أيًضــا إلعــادة تمويــل ديونهــا إلــى 

دة بالخطــر لضغــط الــدول األخــرى والمنظمــات الدوليــة،  األعلــى. ولهــذا تخضــع الدولــة الُمهــدَّ

ــال  ــا حي ــاء بالتزاماته ــدم الوف ــاب ع ــى حس ــك عل ــن ذل ــا، وليك ــال دائنيه ــا حي ــاء بتعهداته للوف

مواطنيهــا. فــي الوقــت نفســه يمكــن أن تتعــرض الــدول األخــرى للضغــط، كــي تقــف إلــى جانــب 

الدولــة المتضــررة باســم "التضامــن الدولــّي" وتحــول مــن خــالل القــروض والتحويــالت الماليــة 

دون إفــالس هــذه األخيــرة. 

وبطبيعــة الحــال تســتطيع الــدول باألســاس أن تتحالــف ضــد األســواق، ربمــا مــن خــالل أن تمتنــع    

مًعــا عــن النــزول علــى مــا يمليــه التقشــف مــن متطلبــات. لكــن هنــا تنشــأ مشــكالٌت كالســيكية 

للتجــارة الجمعيــة، ترجــع إلــى االختالفــات فــي المصالــح والشــروط التمهيديــة للبلدان المشــاركة. 

ولهــذا يمكــن لدولــة مثــل بريطانيــا التــي تتوقــف علــى الصحــة االقتصاديــة لقطاعهــا الماليــة كمــا 

ال تفعــل أي دولــة أخــرى، بالــكاد أن تنضــم إلــى اتفــاٍق يجمــع بيــن دول عديــدة، يجعلهــا تطالــب 

"األســواق الماليــة" ُمجتمعــة باقتطــاٍع فــي الديــون، ولــو فعلــت ذلــك فســتتلقى مــن دوٍل أخــرى 

فــي مقابــل ذلــك دفعــاٍت معادلــة.

88- في الحقيقة ال يعلُم المرُء على وجه التحديد، كيف تلتحم المؤسساُت المالية لبلدان مختلفة مًعا. وكما سبق القول، ال يُمكن أيًضا لما تُعرف باسم 
"اختبارات الضغط" التي تنظمها مؤسساٌت عالمية أن تفضي بشيٍء عن ذلك، ألنها من جهة تتعامل فقط مع البيانات التي تقدمها الرقابُة المالية وتلك 

مٌة في األساس بحيُث ال تسبب نتائجها في أسوء الحال أي ذعر. البيانات التي تنقلها هذه األخيرة، ومن جهة أخرى ألنه ُمصمَّ
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ــة، مــن خــالل  ــة معقــدة وأفلتــت مــن القبضــة الدميقراطي ــون الحديث ــة الدي أصبحــت سياســة دول

أنهــا باتــت يف جــزٍء هائــل منهــا سياســة عامليــة – يف هيئــة دبلوماســية ماليــة بــني الــدول – وبخاصــة يف 

أوروبــا. ويف هــذا يتجــىل نــزاع التوزيــع بــني شــعوب الــدول وبــني شــعب الســوق، والــذي هــو نفســه 

يعتــرب نســخة مشــتقة لنــزاع التوزيــع بــني املتعلقــني باألجــر واملتعلقــني بالربــح، عــىل مســتوى جديــد، 

م نفســه بوصفــه املنصــة اإلضافيــة املثالية  يبــدو فيــه متغــريًا بحيــُث ال ُيعــرف وهــو املســتوى الــذي ُيقــدِّ

لعــروض مــا بعــد الدميقراطيــة. عــىل هــذه املنصــة تابعــت جمــوع الــرأي العــام يف الــدول األوروبيــة 

القوميــة حابســًة أنفاســها عــىل مــدى ســنوات حالــة مــن البلبلــة املتعمــدة مــع أكــرث التقلبــات إثــارًة 

للدهشــة، والتــي ال يحاكيهــا يف غرابتهــا يشٌء مــام يف بــالد أليــس العجيبــة.

لكـــن بالطبـــع جوهـــر سياســـة الديـــون أكـــرث جديـــة. إن تخويـــل الحوكمـــة العامليـــة باملراقبـــة 

املاليـــة وضبـــط الحكومـــات القوميـــة يهـــدد بحســـم النـــزاع بـــني الرأســـاملية والدميقراطيـــة مـــن 

ـــزاع  ـــن انت ـــل، إن مل يك ـــدى الطوي ـــىل امل ـــدول ع ـــعوب ال ـــية لش ـــاج السياس ـــائل اإلنت ـــزاع وس ـــالل انت خ

ـــق الخطـــط اُملربمـــة عـــام 2012 هدفهـــا إلعـــادة  إحداهـــا يف كل مـــرة، لصالـــح األوىل. وعندمـــا ُتحقِّ

ـــتها  ـــة وسياس ـــدول القومي ـــرتتبط ال ـــة"، س ـــة مالي ـــتعانة "بحزم ـــة باالس ـــدول األوروبي ـــام ال ـــب نظ ترتي

ـــن  ـــتور م ـــه الدس ـــعوب ويقتضي ـــه الش ـــا تطلب ـــة مب ـــامت الدولي ـــة واملنظ ـــواق املالي ـــط األس ـــت ضغ تح

مبـــادئ عدالـــة الســـوق وتكـــون قـــد نـــأت بنفســـها إىل حـــٍد بعيـــد عـــن إمكانيـــة إعـــادة تســـمية 

هـــذه األخـــرية باســـم العدالـــة االجتامعيـــة.(89) وعنـــد هـــذه النقطـــة ســـيكون تحريـــر الرأســـاملية 

الحديثـــة مـــع مناعـــة دامئـــة ألســـواقها ضـــد التدخـــالت السياســـية قـــد وصـــل إىل هدفه.لقـــد تـــم 

ـــم  ـــن األم ـــامل م ـــاٍء لع ـــف بن ـــة خل ـــاملية الدميقراطي ـــني للرأس ـــيني واالقتصادي ـــني السياس ـــاء الفاعل إخف

ـــون.  ـــة الدي ـــة وسياس ـــة املالي ـــة األزم ـــل عومل ـــك بفع ـــادة وذل ـــة واملتض ـــدة واملتباين ـــح اُملوحَّ ذات املصال

ـــز  ـــوء مراك ـــة لتب ـــارك يف دورة رياضي ـــا تش ـــدم، وكأنه ـــرة الق ـــات ك ـــل منتخب ـــا مث ـــدول مثله ـــدو ال وتب

متقدمـــة يف جـــدول الرتتيـــب، ويكـــون الســـباق بينهـــا عـــىل األداء االقتصـــادي والتنافســـية ومقـــدار 

89- للمزيد عن ذلك في الفصل الثالث III، في سياق مناقشة االتحاد األوروبّي باعتباره دولة تضامن عالمية.
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الفســاد واملحســوبية السياســية وأشــياء مــن هــذا القبيــل.(90) ويف الوقــت نفســه تصبــح حامــًال للحقــوق 

والواجبــات الجمعيــة يف عالقتهــا مــع بعضهــا البعــض، كــام فيــام يخــص مطالــب كٍل منهــا بتلقــي الدعم 

يف حالــة الطــوارئ. ونتيجــة ذلــك هــو إعــادة إصــالح لهــا شــعبية مدهشــة لسياســة الديــون باملفاهيــم 

ــة عاليــة وإعــادة رسيعــة للقوميــة وإضفــاء قــدر مــن األخالقيــة عــىل  ــة مــع قــدرة دمياجوجي القومي

ــة بالســيادة  ــه الســياّيس العاملــّي، بينــام يف الوقــت نفســه ســيتم رهــن احــرتام املطالــب املنادي التوّج

ــزام  ــة وبااللت ــة واملنظــامت الدولي ــة العاملي ــال األســواق املالي ــا حي ــٍة م ــزم لدول ــة بالســلوك اُملل القومي

بقواعــد الســلوك الصــادرة عــن هــذه األخــرية.

نــة بشــكٍل ال يتجــزأ كالعــب أخالقــي شــمويل  ويف بالغــة سياســة الديــون الدوليــة تظهــر األمــم املتكوِّ

ــذا  ــُح ه ــة. يتي ــة مهمل ــيادة الداخلي ــات الس ــة وعالق ــات الطبقي ــى العالق ــة. تبق ــئولية جمعي ذي مس

ظهــور اختالفــات منطقيــة بــني أمــٍم "منزلهــا عــىل مــا ُيــرام"، وتلــك التــي فاتهــا "أن ُتنجــز واجباتهــا"، 

ومــن ثــم ال يكــون مســموًحا لهــا الشــكوى عندمــا "ُيتخــذ ضدهــا إجــراءاٌت عنيفــة". وتســتحق الــدول 

"الكســولة" تضامــن الــدول املســتقيمة عــن طريــق أنهــا تحــاول اإلصــالح مــن نفســها عــىل غــرار تلــك 

األخــرية. وبالعكــس تنتظــر الــدول البائســة أن تقــدم لهــا دول الجــوار األســعد حًظــا ومــن ثــم األفضــل 

ه  حــاالً يــد املســاعدة التضامنيــة بدافــع االلتــزام األخالقــّي؛ وإذا مل تفعــل هــذه األخــرية ذلــك أو مل تــؤدِّ

ــة  ــة ذات الصل ــح مغــرورًة وقاســية القلــب. وتجــد الكليشــيهات القومي ــا تصب ــوب، فإنه بالقــدر املطل

 ،(nicht Euro den braucht Europa) نفســها يف أملانيــا بشــكٍل إيحــايئ يف كتــاب تيلــو زاراتســني

ــات للمستشــارة  ــان يف توصيف ــا واليون ــل إيطالي ــدان مث ــورو (2012)، ويف بل ــاج الي ــا ال تحت مبعنىأوروب
األملانيــة يف الصحافــة اليوميــة عــىل أنهــا الخليفــة الروحيــة للنــازي أدولــف هتلــر.(91)

ت األبحاث السياسية المقارنة للحديث عن هذا المنظور: أي بلد أو أي مجموعة من البلدان هي "أفضل" في النمو االقتصادّي  90- في علوم االجتماع، تصدَّ
وفي السياسة البيئية وفي الصحة وفي رضى شعبها وفي مقدار المشاركة السياسية وإلخ.

"تتزايد  أغسطس 2012:   7 بتاريخ  ألجماينهتسايتونج  فرانكفورتر  "Antideutsche Stimmung kocht in Italien hoch"، في جريدة  مقالة  انظر   -91
لت القمة المؤقتة للحملة يوم الجمعة الماضي تحت  حدة النغمة الُموجهة ضد ألمانيا عداوة يوًما بعد أخر في النقاشات اإليطالية حول اليورو. لقد تشكَّ
عنوان (الرايخ الرابع) على الصفحة الرئيسية لجريدة (جيروناله)، المملوكة ألخي سيلفيو برلسكوني والصادرة عن دار نشر موندادوري الُمدرجة في البورصة 
والتابعة لسيلفيو برلسكوني. فبعد حربين عالميتين أوقعتا ماليين من القتلى لم يكتف األلمان، هكذا كتب هناك رئيُس التحرير أليسندور سالوستي. (وها 
هم يعودون اآلن، ليس بالمدافع، وإنما باليورو. األلمان يرون أن هذا هو شأنهم، وأن علينا أن نقبل بكل شيء، وأنا نخضع للقيصر الجديد أنجيال ميركل، 
ن سالوستي على  التي تريد أن تملي علينا األوامر في بلدنا أيًضا.) األمُر السيئ هو أن رد فعل إيطاليا ليس كرد فعل الحلفاء عام 1938 حيال هتلر، هكذا دوَّ
ر رئيُس وزراء إيطاليا ماريو مونتي في حوار مع الجريدة اإلخبارية (شبيجل) من امتعاٍض معاٍد لأللمان  الصفحة األولى من جريدة برلسكوني [...] مؤخرًا حذَّ
في إيطاليا وقلل من أهمية البرلمانات الوطنية. هذا الشق األخير القى نقًدا حاًدا في ألمانيا. وأمام هذه الخلفية زادت الصحيفة اليمينية "ليبرو" في نسختها 

االلكترونية على شبكة اإلنترنت يوم اإلثنين من تصعيد الهجمات اإليطالية، فأردفت تقول: األلمان النازيون يرغبون في إعطائنا دروًسا في الديمقراطية."
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تبــدو سياســُة الديــون الدوليــة مــن املنظــور الســيايس االقتصــادي عــىل العكــس مــن ذلــك يف شــكل 

ــد الخســائر، بهــدف اإلبقــاء عــىل  تعــاون بــني حكومــاٍت قوميــة لحاميــة مســتثمري األمــوال مــن تكبُّ

الدفعــات املاليــة الخطــرية عــىل القــروض عموًمــا عنــد حــٍد منخفــض وتأمــني نفســها ضــد خطــر تعويض 

بنوكهــا الوطنيــة "الخاصــة" يف مقابــل الخســائر أو تنقــذ نفســها مــن االنهيــار مــن خــالل إعادة الرســملة. 

ــن اســتثمروا مدخراتهــم يف  ــا والذي ــا األفضــل وضًع ــدول يف الوقــت نفســه مواطنيه بهــذا تحمــي ال

ــة مشــابهة. ــة أو يف أدواٍت مالي ــون الدول دي

 و"األســواق" كــام الحكومــات ال تنفــك تســتخدم كل الوســائل يك تحــول بــني دول الديــون املنزلقــة إىل 

الخطــر وبــني اســتخدام ســيادتها وإيقــاف دفعاتهــا املاليــة. وتتمثــل األولويــة األوىل للجامعــة الدوليــة 

لــدول الديــون يف الخدمــة التامــة بقــدر اإلمــكان لديونهــا مــن خــالل كل واحــٍد مــن أعضائهــا، حتــى 

األكــرث ضعًفــا.

ومــن بــني خــواص الــرصاع بــني شــعوب الــدول وشــعب الســوق أن مواطنــي الــدول التــي ال 

تــزال أســواق املــال تثــق فيهموتتــم ُمطالبتهــم مــن جانــب حكوماتهــم ومــن حكومــات دوٍل 

"التضامــن"  بإظهــار  أنفســهم(92)،  املاليــني  املســتثمرين  ومــن  الدوليــة  املنظــامت  ومــن  أخــرى 

ــدول  ــاذ ال ــس بإنق ــق لي ــة يتعلَّ ــر يف الحقيق ــالس. وألن األم ــُر اإلف ــا خط ــي يتهدده ــدول الت ــع ال م

ــن أجــل  ــة م ــني الســوق العاملي ــم تأم ــن ث ــة للُمقرضــني أنفســهم وم ــظ االئتامني ــاذ املحاف ــا بإنق وإمن

ــام  ــل م ــة أق ــة املانح ــرد يف الدول ــن الف ــل ع ــا إذا كان الدخ ــق مب ــر ال يتعل ــإن األم ــة، ف ــون الدول دي

ــا ال  ــارض، عندم ــن تع ــا م ــاك أيًض ــس هن ــذا الســبب نفســه لي ــة اُملســتقبلة أم ال.(93)وله هــو يف الدول

92- دائًما كانت مطالبات الُمضارب االقتصادي الكبير جورج سوروس تُحدث تأثيرًا كبيرًا على العامة. وقد أوردت جريدة فرانكفورتر ألجماينهتسايتونج 
بتاريخ 26 يناير 2012 أن سوروس حذر في منتدى االقتصاد العالمّي في دافوس من "خطر أن يتسبب اليورو في دفن التالحم السياسّي لالتحاد األوروبّي 
[...]. وفي هذا تتحمل ألمانيا المسئولية الرئيسية [...]. ولكبح هذه المخاطر، أوصى سوروس األوروبيين بنظاٍم مالّي صارم وإصالحاٍت هيكلية [...]. إحدى 
الوسائل لبلوغ هذا هي سندات اليورو." انظر دعوة سوروس "Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis" بتاريخ 23 يوليو 2012، والتي 
أعدها معهد New Economic Thinking الذي أسسه سوروس عام http://ineteconomics.org/council-eurozone-crisis/statement ،2009، اخر 

دخول إلى الرابط في 26 نوفمبر 2012.

93- لذلك كان من المنتظر بداهًة أن تشترك سلوفاكيا في تقديم المساعدات المالية إليرلندا، رغم أن الدخل لكل فرد فيها 
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يصل الدعُم املبذول أوالً إىل الدولة املعنية، وإمنا مبارشًة إىل دائنيها يف الخارج.(94)

ــىل  ــرض ع ــن أن تف ــم م ــىل الرغ ــا ع ــب عليه ــرى، يج ــن دوٍل أخ ــا" م ــُم "إنقاذه ــي يت ــدول الت وال

مواطنيهــا اقتطاعــات عريضــة يف مســتوى معيشــتهم، مــن أجــل بنــاء الثقــة عــىل املــدى البعيــد حيــال 

األســواق املاليــة، ولكــن أيًضــا مــن أجــل طأمنــة مواطنــي الــدول املانحــة، الذيــن كان عليهــم أيًضــا نظــري 

متويــل تضامــن الجامعــة الدوليــة مــع "األســواق" أن تقبــل باقتطاعــات يف موازنتهــا العامــة والخدمــات 

االجتامعيــة.(95) وهكــذا ينجــح األمــر، عــىل الجانبــني: جانــب "املانحــني" وجانــب "املســتقبلني"، يف إظهــار 

الجزيــة الواجــب دفعهــا بشــكل مشــرتك إىل األســواق املاليــة عــىل أنهــا ابتــزاٌز متبــادل لــدول أو شــعوب 

مختلفــة "الــرثاء" أو مختلفــة مــن حيــث أحقيتهــا بالــرثوة.

ــن خــالل سياســة تقشــف مفروضــة  ــاٍب م ــا إىل عق ــذي آل عملًي ــدوّيل، ال ــن ال ــل التضام ــد حمَّ وق

ــا  ــت مســئولية م ــع الوق ــي أفلســت م ــون الت ــة الدي ــي دول ــا، مواطن ــات علي ــن جه ــارج وم ــن الخ م

اقرتفتــه الحكومــاُت الســابقة. ويتــُم تربيــُر هــذا بــأن هــؤالء انتخبــوا تلــك الحكومــات بطريقــة 

دميقراطيــة. وبهــذا تفيــد الدميقراطيــة يف تدشــني هويــة بــني املواطنــني والحكومــة، بــني شــعب 

ــب  ــي ألن ُيطل ــا يكف ــن العمــق مب ــون م ــل، وتك ــا العمي ــة بصفته ــد والحكوم ــه القائ االنتخــاب بصفت

يقل عن نظيره اإليرلندي (ذاك الذي كان قبل األزمة أعلى من نظيره األلماني). وفيما يخص "التضامن" األلماني المطلوب مع اليونان، فقد تمت اإلشارة 
إلى الدخل األعلى عن الفرد في ألمانيا باعتباره المبرر األخالقي لذلك. وقد غاب عن الرأي العام كل إشارة إلى أن هناك عدٌد ليس بالقليل من اليونانيين 
هم تقريبًا أغنى من كل األلمان، وأن هناك ألماٌن كثر، يقل مستوى معيشتهم أقل من نظرائهم في الطبقة المتوسطة اليونانية. وقد حمت مساهمة هؤالء 
األلمان إلنقاذ الدولة اليونانية، بشكٍل خاص في شكل موازنات اجتماعية مختزلة، البنوك الخاصة بالطبقة اليونانية العليا من الخسائر وتدعم عدم فرض 
ضرائب على الثروات اليونانية الكبيرة. في عام 2005 حققت اليونان من ضرائبها المفروضة على الدخل حصيلة مالية بلغت 4 بالمئة من إجمالّي الناتج 
المحلّي، بالمقارنة مع 10 بالمئة في الدول األوروبية الغربية الخمسة عشر المنضمة لالتحاد األوروبّي. وقد أسفرت كل الضرائب مًعا عم حصيلة 29,7 
بالمئة من الناتج المحلّي؛ فيما كانت 39,7 بالمئة في الدول األخرى الخمسة عشر، أي أكثر بنسبة الثلث (جروتسينجر 2012). في عام 2001، وهو عام 
دخول اليونان اتحاد العملة وبداية المديونية الحكومية الكبرى بمساعدة قروض رخيصة، خفضت اليونان من الحد األعلى للضرائب على األرباح من 40 

إلى 20 بالمئة (ماركانتوناتو 2012).

94- "بينما كانت عضويتها في اتحاد اليورو معلًقا في الهواء، استمرت اليونان في استالم ماليين اليورو كمساعدة طارئة مما ُعرفت باسم ترويكا الُمقرضين، 
متطلعة إلى انتشالها من مأزقها المالّي. لكن أغلُب الظن أن ال شيء من تلك األموال ذهب إلى الحكومة اليونانية لتدفعه للخدمات العامة الحيوية. بدالً 
من ذلك، كان يصب مباشرًة عائًدا إلى محافظ الترويكا. هذه المساعدة المالية األوروبية الُمقدرة بمبلغ 130 بليون يورو، كان من المفترض أن تكسب زمًنا 
 Most Aid to Athens Circles Back" طويالً لليونان، ذهبت باألساس وفقط إلى فوائد ديون الدولة – بينما استمر االقتصاد اليونانّي في كفاحه [...]." انظر

to Europe" في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 30 مايو 2012.

95- في الصورة الكونية الشمولية القومية للدبلوماسية المالية بين دول الديون يدفع العمال اليونانيون، الذين اُختزلت أجورهم في خضم إجراءات اإلنقاذ 
األجنبية، من أجل "بنوكهم".
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ان كان مــن  مــن املواطنــني أن يعيــدوا دفــع القــروض املأخــوذة باســمهم مــن جيوبهــم الخاصــة – ســيَّ

ــة. وأثنــاء ذلــك يبقــى محظــورًا عليهــم  انتخبــوه ومــا إذا كان وصــل إليهــم يشٌء مــن األمــوال اُملقرتََض

بصفتهــم مواطنــي الدولــة مــا هــو ممكــن بســهولة لــو كانــوا مواطنــي االقتصــاد، أي أن يــرسي عليهــم 

يشٌء مثــل حــد الرهــن وأن يســتندوا إىل معاهــدة حقــوق اإلنســان األوروبيــة.

ــي  ــون إىل أن مواطن ــّي بالدي ــال القوم ــد إرجــاُع اإلثق ــام الجدي ــي الع ــُم يف التوجــه القوم ــام يت وبين

ــربِّر إًذا اســتحقاقهم  ــاًة مرفهــة عــىل حســاب مواطنــي دول أخــرى (وهــو مــا ي ــادوا حي ــٍة مــا اعت دول

للتضامــن كعقوبــة)، فــإن دول الديــون اقرتضــت يف الواقــع أمــواالً يك تســتبدل الرضائــب التي مل تســتطع 

تحصيلهــا مــن مواطنيهــا، ويف مقدمتهــم املواطنــني األغنــى، أو ألنهــا مل تــرد أو ُيســمح لهــا بتحصيلهــا، 

مراعــاًة للســلم االجتامعــّي. وهــذا يحــوِّل الدعــم الــدوّيل لدولــٍة مدينــة إىل تضامــن ليــس فقــط مــع 

مقرضيهــا، وإمنــا أيًضــا مــع الطبقــة العليــا مــن مواطنيهــا الذيــن كانــت ُتفــرض عليهــم رضائــب منخفضة 

وازداد انخفاضهــا يف نظــام الليرباليــة الجديــدة؛ والتضامــن يدعــم يف املجمــل نظــام متدهــور مــن توزيــع 

ــم أنفســهم سياســًيا مــن أجــل  ــة تنظي ــة املنكوب ــي الدول ــا عــىل مواطن ــر أيًض ــه يوفِّ ــك أن الدخــل، ذل

ــىل"  ــرة أن "أصحــاب الدخــول األع ــك. وفك ــع ذل ــات واملخاطــر املرتبطــة م ــل الرصاع ــا وتحم إصالحه

ــم يجــربون أوطانهــم عــىل  ــّي ومــن ث ــوم التهــرّب بســهولة مــن التزامهــم الرضيب ــات مبقدورهــم الي ب

ــر أســواق املــال يف العقــود األخــرية. ولقــد اســتفادت دوٌل  مراكمــة ديونهــا، مــا هــو إال نتيجــة لتحري

ــا مــن هــروب رؤوس األمــوال  ــا العظمــى وأملاني ــة وفرنســا وبريطاني ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي مث

الٍت كبــرية، وبخاصــة لصالــح  مــن الــدول ذات الرضائــب الفاحشــة مــع توزيــع غــري عــادل للدخــل مبعــدَّ

املواطنــني األكــرث ثــراًء يف شــكل أســعار مرتفعــة للعقــارات الرتفيهيــة. وفاتــورة ذلــك متثــل اليــوم أمــام 

مواطنــي تلــك الــدول التــي منحــت حكوماُتهــا لــرأس املــال يف ظــل استحســان "أســواق املــال" حريــة يف 

الحركــة أو تعــنيَّ عليهــا أن تفعــل تحــت ضغــط "الجامعــة الدوليــة".

يف العـــامل املتناقـــض للدبلوماســـية املاليـــة ودبلوماســـية املوازنـــة بـــني الـــدول واملتغلغلـــة يف 

ـــة  ـــت املعون ل ـــة وتحوَّ ـــوق دولي ـــات ف ـــة إىل مؤسس ـــيادة القومي ـــت الس ـــة انتقل ـــة العاملي ـــواق املالي األس

الدوليـــة أيًضـــا بوصفهـــا تنظيـــاًم عابـــًرا للحـــدود إىل أداة ليـــس فقـــط لتأمـــني الودائـــع وتحصيـــل 

ــالل  ــن خـ ــاملية مـ ــة الرأسـ ــزع دميقراطيـ ــا لنـ ــا أيًضـ ــال، وإمنـ ــاع املـ ــتثمرين يف قطـ ــون للمسـ الديـ

حاميـــة "األســـواق" مـــن التدخـــالت السياســـية باســـم العدالـــة االجتامعيـــة التصحيحيـــة للســـوق.
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ل للســيادة القوميــة – وهــي اشــرتاط مركــزّي للدميقراطيــة القوميــة – مراكمــة الديــون عــىل   وال ُيخــوَّ

حســاب بلــدان أخــرى، وال ينــدر أن يتــم إلغاؤهــا يف ظــل نــداءات مــن شــعوب الــدول املشــدودة إىل 

ــط  ــس فق ــة – لي ــة ال تخضــع للدميقراطي ــوق قومي ــة ف ــح وكاالت نظامي ــون، لصال ــة هــذه الدي تغطي

ــدوّيل  ــل التضامــن ال ــٍم مــن قبي ــام، اســتناًدا إىل قي ــون، وإمنــا بشــكٍل ع ــا بالدي ــة متاًم ــدول اُملثقل يف ال

واالجتيــاز الســلمّي للقوميــة مــن خــالل اندمــاج فــوق قومــي  .
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الفصل الثالث

سياسة الدولة الُموحدة

النيوليبرالية في أوروبا

فــي أعقــاب األزمــة الماليــة واالقتصاديــة لــزم تحويــل نمــط الدولــة المِدينــة التــي حلت محــل الدولة 

القائمــة علــى تحصيــل الضرائــب إلــى دولــة ُمدمجــة، هــذا إلــى جانــب ضــرورة اســتكمال االنتهــاء مــن 

ــة  ــة فــي نظــام الدول ــة النيوليبرالي ــة التأسيســية واقتصادهــا السياســي لبــدء المرحل ــة الكينزي المرحل

ــر  ــدد المســتويات األم ــا متع ــا دولًي ــا نظاًم ــة الُمدمجــة بوصفه ــم تأسســت الدول ــن ث ــة، وم األوروبي

الــذي لــم يكــن وليــد الصدفــة. كانــت العالقــة بيــن التدويــل والخصخصــة مــن ناحيــة وبيــن التحــرر 

ــات السياســية  ــرة حــول التداعي ــذ النقاشــات الدائ ــام من ــي الوعــي الع ــة أخــرى حاضــرة ف مــن ناحي

"للعولمــة"، بيــد أنــه لــم يصــغ أي شــخص هــذه العالقــة صياغــة مبكــرة وواضحــة بهــذا القــدر مثــل 

العالــم االقتصــادي فريدريــش فــون هايــك Friedrich von Hayek  فــي مقالــه "الشــروط  االقتصاديــة 

للفيدراليــة الدوليــة" "The Economic Conditions of interstate Federalism" حيــث تزامــن نشــر 

ــة  ــع بداي ــة New Commonwealth  Quarterly (Hayek 1980 [1939)  م ــي مجل ــال ف ــذا المق ه

الحــرب العالميــة الثانيــة فــي شــهر ســبتمبر عــام 1939م.
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االندماج والتحرر

كان مقــال هايــك متســًقا مــع ظــروف نشــأته حيــث بــدأ بالســؤال عــن شــروط إمكانيــة قيــام نظــام 

ســلمي دولــي مســتقر يــرى هايــك إمكانيــة دوام تحقيقــه بواســطة نظــام فيدرالــي دولــي يجــب أن 

ــل  ــي الداخ ــاء ف ــدول األعض ــن ال ــا بي ــف حدته ــات ويخف ــل الصراع ــي يح ــة ك ــوة الكافي ــع بالق يتمت

ويضمــن أمــن الــدول الجمعــي فــي الخــارج. وأضــاف أنــه مــن الضــروري لتحقيــق ذلــك وجــود سياســة 

دفاعيــة وخارجيــة مشــتركة يجــب أن تكــون تحــت ســيطرة حكومــة مركزيــة. وطبًقــا لــرأي هايــك ال 

يمكــن االكتفــاء بهــذا الحــد؛ حيــث ال يوجــد "نمــوذًج تاريخــًي لــدول لهــا سياســة دفاعيــة وخارجيــة 

مشــتركة مــن دون نظــام اقتصــادي مشــترك."(Hayek 1980 [1939])  وإذا ســمحنا بنظــم وسياســات 

ــن دول  ــح" بي ــاد للمصال ــى "اتح ــك إل ــؤدي ذل ــوف ي ــي فس ــام فيدرال ــل نظ ــة داخ ــة مختلف اقتصادي

بعينهــا وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تفــرق حــدود الصــراع االقتصــادي بيــن مواطنــي االتحــاد الكونفدرالــي 

علــى طــول الخطــوط الفاصلــة بيــن الــدول ( المرجــع الســابق نفســه ص 257) وقــد يتكــرر الصــدام 

بيــن الجماعــات نفســها وليــس بيــن جماعــات مختلفــة. لكــن مــن الضــروري لوحــدة الــكل:

أال تكــون الجماعــات التــي ينشــأ بينهــا صراعــات هــي الجماعــات نفســها وخاصــة أن مجموعــات 

ــه. (المرجــع  ــم بعين ــع ســكان إقلي ــًدا م ــا وال تتســق أب ــح المشــتركة تتداخــل تداخــال إقليمًي المصال

ــه ص 258) ــابق نفس الس

لكــن كيــف ســيبدو النظــام االقتصــادي الُموحــد إذا كان مــن الضــروري وجــود مثــل هــذا 

ــا؟  ــة بعينه ــا بقومي ــك مرتبًط ــح التماس ــم ال يصب ــن ث ــي وم ــان الفيدرال ــى الكي ــاظ عل ــام للحف النظ

ــد  ــب أن يح ــه يج ــة أن ــي البداي ــرض ف ــث ع ــك، حي ــة هاي ــر نظري ــان جوه ــان التاليت ــل الخطوت تمث

قيــام نظــام اقتصــادي مشــترك بــال جمــارك داخليــة وبحريــة لألفــراد ورأس المــال - أي اتحــاد 

ــم طــرح الخطــوة  ــدول األعضــاء، ث ــة مــن ال "بســوق فــردي"-   مــن مــدى وعمــق تدخــالت كل دول

ــك  ــد ُتســتبعد تل ــى الســوق، وق ــل التدخــالت السياســية إل ــدم نق ــة ع ــي إمكاني ــة ف ــة المتمثل الثاني

ــل  ــي يح ــي ك ــاد الفيدرال ــتوى االتح ــى مس ــل إل ــدة لتنتق ــة الواح ــتوى الدول ــى مس ــالت عل التدخ

محلهــا نــوع مــن اســتحالة ممارســة "صالحيــات اقتصاديــة محــددة" تمارســها الــدول القوميــة 

ــة  ــكل الدول ــص ش ــب أن يتقل ــة. أي  "يج ــدول الفردي ــن ال ــي أو م ــاد الفيدرال ــل االتح ــن قب ــواء م س
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الفردية بوجه عام" إذا استلزم  وجود احتمالية عملية لقيام اتحاد فيدرالي.

 بالنســبة للنقطــة األولــى أشــار هايــك إلــى أن تدخــالت كل دولــة  فــي الســوق لتحفيــز منتجــات 

ــد  ــع ورأس المــال" (المرجــع الســابق نفســه ص 260) ق ــراد والبضائ ــال األف ــة "انتق ــة مــع حري محلي

ــه.  ــر ممــا قــد يحتمل ــان الفيدرالــي ككل أكث يكــون لهــا تأثيــرات واســعة النطــاق علــى الكي

وحسب رأي هايك فمن المستحيل أن تمارس الدول األعضاء سياسة مالية خاصة:

فــي الواقــع تبــدو إمكانيــة وجــود بنــوك مركزيــة قوميــة مســتقلة فــي اتحــاد لــه نظــام مالــي ُموحــد 

ــع  ــي (المرج ــي الفيدرال ــام االحتياط ــن النظ ــوع م ــي ن ــا ف ــج جميعه ــا تندم ــك، وربم ــل ش ــًرا مح أم

الســابق نفســه ص 260).

عالوة على ذلك ستعمل المنافسة على عرقلة أي دولة من إرهاق اقتصادها  بقواعد وشروط:

 حتــى أن التقييــد القانونــي لعمالــة األطفــال أو تنظيــم ســاعات العمــل ســيكون صعًبــا علــى الــدول 

الفرديــة ( المرجــع الســابق نفســه ص 260).

ــم  ــة التحك ــدول الفردي ــى ال ــاد عل ــل االتح ــة داخ ــة المكفول ــُتصّعب الحري ــك س ــى ذل ــة إل باإلضاف

فــي مواطنيهــا، وربمــا تتســبب الضرائــب المرتفعــة المباشــرة فــي هجــرة النــاس ورأس المــال خــارج 

األوطــان، كمــا سيشــكل إلغــاء مراقبــة الحــدود صعوبــة علــى فــرض ضرائــب علــى كثيــر مــن البضائــع، 

وقــد تخضــع الــدول الفرديــة واتحاداتهــا االقتصاديــة ونقاباتهــا لشــروط وقواعــد مماثلــة:

ــة  ــة ســتفقد المنظمــات والمؤسســات القومي ــة الحركــة مكفول وإذا ُفتحــت الحــدود وصــارت حري

ســواء أكانــت نقابــات أو اتحــادات احتكاريــة أو مهنيــة وضعهــا االحتــكاري وقدرتهــا علــى الســيطرة 

ــة وطــرح خدماتهــا أو منتجاتهــا (نفــس المرجــع الســابق ص 261). ــى المؤسســات القومي عل

ــي للشــروط  ــى المســتوى القوم ــد الموجــودة عل ــتبدال القواع ــاذا ال يســعنا إال اس ــا لم ــن ثانًي  لك

ــح فــي اتحــاد  ــوع المصال ــي؟ والســبب هــو أن تن ــان الفيدرال ــى الكي ــة مــن أجــل الحفــاظ عل الدولي
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ــد يتجــاوز صراعــات  ــذي  ق ــر ال ــة مشــتركة، األم ــر مــن الشــعور بهوي ــة أكب ــن دول فردي ــي بي فيدرال

المصالــح، إال أنــه أضعــف ممــا هــو فــي دولــة قوميــة. تتطلــب الجمــارك الحمائيــة للصناعــات الفرديــة 

ــن  ــوال بي ــك مقب ــون ذل ــد يك ــى، وق ــعار أعل ــكل أس ــي ش ــادي ف ــع االقتص ــن المجتم ــا م ــال ضحاي مث

ــي: ــر أن األمــر يختلــف فــي االتحــاد الفيدرال ــة الواحــدة غي مواطنــي الدول

ــى لســماده لمســاعدة  ــح الفــالح الفرنســي مســتعًدا لدفــع ســعر أعل ــاك احتمــال أن يصب هــل هن

ــم  ــى لدع ــعر أعل ــال بس ــويدي البرتق ــل الس ــتري العام ــل سيش ــة؟ ه ــات البريطاني ــة الكيماوي صناع

منتجــات كاليفورنيــا؟ أو هــل سيشــتري الموظــف فــي حــي البنــوك بلنــدن حــذاءه أو دراجتــه بســعر 

أعلــى مــن منطلــق التضامــن مــع العامــل األمريكــي أو البلجيكــي؟ أو هــل ســيدفع عامــل المناجــم مــن 

جنــوب أفريقيــا ثمًنــا أعلــى لشــراء ســمك الســردين كــي يســاعد الصيــاد النرويجــي؟ (المرجــع الســابق 

نفســه ص 262-263)

يسري األمرنفسه على تدخالت كثيرة أخرى متعلقة بالسياسة االقتصادية:

حتــى قوانيــن تقليــل ســاعات العمــل أو التأميــن اإلجبــاري مــن البطالــة أو حمايــة أي شــكل آخــر 

مــن أشــكال الرفاهيــة ســينظر إليــه مــن أوجــه عــدة فــي الحكومــات الفقيــرة والغنيــة. ففــي األولــى 

ــي  ــة وســيطالبون باتخــاذ اإلجــراءات نفســها ف ــى معارضــة ضاري ــك إل ســيتضرر هــؤالء وســيؤدي ذل

ــم (المرجــع الســابق نفســه ص 263). ــى واالســتفادة منه ــم األغن األقالي

والتجانــس الهيكلــي المشــروط بحجــم محــدود وتقاليــد وهويــات قوميــة مشــتركة ســيتيح الفرصــة 

ــادات  ــي االتح ــوال ف ــون مقب ــد ال يك ــا ق ــق مم ــة بعم ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــي الحي ــالت ف لتدخ

ــذا فــإن الفيدراليــة تعنــي بالضــرورة التحــرر: ــا لهــذا الســبب. ل السياســية األشــمل واألكثــر اختالًف

مــن الممكــن أن نتصــور أن يضــع اإلنجليــز أو الفرنســيون تأميــن حياتهــم وحريتهــم وممتلكاتهــم - 

أي وظائــف دولــة ليبراليــة حــرة-  فــي أيــدي مؤسســة فــوق قوميــة. 

ــي  ــاد فيدرال ــة اتح ــلطة لحكوم ــاء الس ــتعدادهم إلعط ــا اس ــى مرغوًب ــال أو حت ــس محتم ــن لي لك

ــى  ــه ال يبق ــت نفس ــي الوق ــتهلكونه. وف ــه أو يس ــا ينتجون ــر م ــة وتقري ــم االقتصادي ــم حياته لتنظي

ــون  ــك أن يك ــن ذل ــفر ع ــي، ويس ــاد فيدرال ــي اتح ــوع  ف ــذا الن ــن ه ــات م ــة صالحي ــدول القومي لل
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معنــى الفيدراليــة هــو عــدم أحقيــة الحكومتيــن فــي تخطيــط الحيــاة االقتصاديــة تخطيًطــا اجتماعًيــا 

(المرجــع الســابق نفســه ص 263-264).

ــي  ــام ســالم دول ــة لنظ ــتعراض للشــروط االقتصادي ــة اس ــك بمثاب ــا هاي ــي طوره ــة الت ــدأت الحج ب

ــدول متحــررًا فيمــا يخــص  ــي لمجموعــة مــن ال وانتهــت بتفســير ضــرورة أن يظــل االتحــاد الفيدرال

السياســة االقتصاديــة إذا أراد الحفــاظ علــى كيانــه.(96) فالــدول القوميــة التــي تريــد الســالم يجــب أن 

تتحــد فــي كيــان فيدرالــي ال يطلــب منــه تحريــر األنظمــة االقتصاديــة الخاصــة بتلــك الــدول فحســب 

بــل أن يبــدأ فــي تشــكيل النظــام االقتصــادي للكيــان الفيدرالــي تشــكيال حــرًا. ويجــب تجــاوز كل مــن 

ــون.  ــة القان ــة ودول ــة واالشــتراكية وكل االرتباطــات المهــددة للديمقراطي التوجهــات القومي

ــا  إال أن النمــط الوحيــد مــن الديمقراطيــة الــذي يمكــن تحقيقــه بهــذه الطريقــة قــد يكــون ليبرالًي

يحتــرم حريــة األســواق ألن هــذا النمــط هــو الوحيــد القــادر علــى حفــظ الســالم الداخلــي والخارجــي 

للكيــان الفيدرالــي:

ــام  ــد مه ــم تقيي ــق إال إذا ت ــي ال يمكــن أن تتحق ــى المســتوى الدول ــة عل إذا اتضــح أن الديمقراطي

ــر  ــي صــارت أكث ــرة الت ــك الخب ــي فــي األســاس فقــد يثبــت ذل ــة فــي برنامــج ليبرال الحكومــة القومي

ــا كل يــوم علــى المســتوى القومــي  فــي أن الديمقراطيــة تعمــل إذا لــم نثقلهــا باألعبــاء وإذا  وضوًح

ــة الفــرد.  تغاضــت األغلبيــات عــن ســوء اســتخدام قدراتهــا فــي التدخــل فــي حري

ــد  ــو تقيي ــة ه ــة دولي ــة ديمقراطي ــل حكوم ــن أج ــه م ــب أن ندفع ــذي يج ــن ال ــن إذا كان الثم لك

ــه  ص 271). ــابق نفس ــع الس ــا (المرج ــا باهًظ ــس ثمًن ــذا لي ــا فه ــة وحجمه ــة القومي ــلطات الدول س

ُيمثــل مقــال هايــك الصــادر عــام 1939م خطــة تأسيســية لالتحــاد األوروبــي اليــوم وال يقتصــر علــى 

االســتخدام المجــازي لموضــوع الســالم. 

ـــة  ـــدة األوروبي ـــة الوح ـــة عملي ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــا بع ـــرة م ـــاج لفت ـــة االندم ـــّكلت سياس ش

(Shonfield and للقوميـــات  عابـــر   mixed economy  مختلـــط القتصـــاد  بنـــاًءا  بوصفهـــا 

96-  ولماذ العكس المتمثل في "االستغناء عن السيادة القومية وخلق نظام قانوني دولي فاعل هو االستكمال الضروري والمنطقي لبرنامج ليبرالي."
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(Shonfield 1984 . فــي البدايــة وفــي ذاك الوقــت بــدت فرضيــات هايــك التــي تؤيــد فكــرة التحــرر 

ــة  ــت غريب ــا كان ــره لكنه ــة نظ ــن وجه ــة م ــة ومقبول ــا ضروري ــج عالمًي ــي المندم ــادي السياس االقتص

بالنســبة لألغلبيــة.(97) لكــن مــع الوقــت تخلــص االندمــاج األوروبــي مــن أوهامــه الكينزيــة والتخطيطية، 

ــي   ــي األوروب ــاد السياس ــز االقتص ــى مرك ــا إل ــي قدًم ــدأت المض ــاج وب ــة االندم ــت عملي ــا تقدم وكلم

وزاد اتباعهــا لفرضيــات هايــك مــن عــام 1939م التــي تنــادي بضــرورة تحييــد اقتصــادي للمؤسســات 

ــزام  الديمقراطيــة فــي كيــان فيدرالــي وانفصــال عــن قــرارات التخصيــص علــى األســواق الحــرة، واإلل

المحــدد بحظــر تدخــالت حكوميــة مشــوهة للســوق فــي الــدول األعضــاء، والقضــاء علــى العمــالت 

القوميــة، والعراقيــل السياســية التــي تقــف فــي طريــق اندمــاج عابــر لخلــق األســواق وتحريرهــا إلــى 

المســتوى الفيدرالــي مــن وجهــة نظــر هايــك لحســن الحــظ.

ــة  ــة عقــب الحــرب العالمي ــدول األوروبي ــن ال ــي الناشــيء بي ــر االتحــاد الفيدرال ــة ظه ــي الحقيق ف

الثانيــة علــى أنــه قاطــرة أكثــر ثقــة وقــوة عبــر الزمــن لتحــول ليبرالــي لالقتصاديــات القوميــة المنضمــة 

لــه وتقليــم للمخططــات القوميــة المختلفــة والمرتبطــة بتطبيــق ديمقراطيــة متوجهــة لتفعيــل عدالــة 

ــبب  ــالم بس ــان الس ــل ضم ــن أج ــاد م ــذا االتح ــأ ه ــث نش ــوق، حي ــة الس ــة لعدال ــة مواجه اجتماعي

المنطــق السياســي واالقتصــادي المــالزم لــه، والــذي وصفــه هايــك مســبًقا. ويبــدو كمــا لــو أن مقــال 

هايــك قــد وضــع فــي حســبانه حــدود المجــال الــذي ربمــا يتشــابه مــع تنظيــم مؤسســات االتحــاد 

األوروبــي مــع الوقــت حتــى ولــو كان التخطيــط األساســي مغايــر تماًمــا. واتضــح ذلــك خصيًصــا فــي 

ركــب التحــول النيوليبرالــي الــذي حــدث نهايــة فتــرة الســبعينيات وصــار أكثــر وضوًحــا خــالل التحــول 

المؤسســي القائــم فــي الوقــت الراهــن لمــا اســميه باســم الدولــة الُمدمجــة. فاليــوم وأكثــر مــن ذي 

قبــل ومنــذ انتقــال صــراع التوزيــع الرأســمالي الديمقراطــي إلــى مســتوى الدبلوماســية الماليــة الدوليــة 

ــات السياســية  ــن التصويب ــع للرأســمالية م ــات التجمي ــر عملي ــا تحري ــوى "الســوق" وهدفه تســتند ق

علــى الديناميكيــة المؤسســية التــي تنبــأ بهــا هايــك عــام 1939م. ولــم يبــدأ تحــول االتحــاد األوروبــي

97-   بغض النظر عن النيوليبراليين األلمان الُملتفين حول وزير االقتصاد  (لودفيج إرهارد) من ألمانيا الغربية الذين رأوا مبكرًا في االتحاد االقتصادي 
األوروبي EWG في عصره فرصة لجلب سياسة تنافسية واقتصادية حسب أهوائهم إلى ألمانيا عبر بروكسل. انظر كتاب (Gerber 1988, 1994) إذا لم 
يقرأوا مقال هايك عن الفيدرالية من عام 1939م بأنفسهم وهذا أمر غير محتمل فقد فهموا العالقة التي قام بتحليلها فهًما تاًما، حيث كان هايك في ذاك 

الوقت أستاذا بجامعة فرايبورج األلمانية. 
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ــت جوهــر  ــه مثل ــى آل ــل تحــول إل ــام 2008م فحســب ب ــة ع ــر الرأســمالية األوروبي ــة لتحري ــى آل إل

ونتــاج عمليــة تحــول مســتمرة شــكلت الطفــرة األوروبيــة وتجســيد عمليــة التحــرر العالميــة منــذ فتــرة 

الثمانينيــات. ومــن الممكــن أن نســمي هــذه العمليــة - المتمثلــة فــي االســتبدادية الحاليــة والســريعة 

والمتقدمــة والموازيــة لالقتصــاد ونــزع الطابــع االقتصــادي للديمقراطيــة بهــدف الوصــول إلــى تجانــس 

مؤسســي لعدالــة الســوق فــوق العدالــة االجتماعيــة -  باســم تحــول الرأســمالية األوروبيــة لفرضيــات 
هايــك فــي ذكــرى المنظريــن الســابقين لــه والذيــن نســيناهم منــذ أمد طويــل ثم أعدنــا اكتشــافهم.(98)

تأسيس  كيفية  دقيقة عن  بنفسه تصورات  الديمقراطية طور  الرأسمالية  الديمقراطية في  للصراع ضد  عالميًا  كونه مفكرًا  98-   عندما شب هايك على 
ديمقراطية سياسية  تختلف  عن " الشكل الممارس حاليًا للديمقراطية" بحيث ال تكون "مرادفًا لعملية شراء األصوات ولرشوة ومكافأة المصالح االستثنائية 
األقل صوتًا" وليست "نظام مزاد الذي تُمنح فيه سلطة التشريع كل عدة سنوات لمن يعدوا أتباعهم بمزايا استثنائية أكبر[...]" (Hayek 1980) لذا فإن 
الديمقراطية متحدة مع الحرية وخاصة الحرية االقتصادية إذا كانت تجارة الدولة وخاصة ذات السياسة االقتصادية  مرتبطة بشدة بقواعد عامة وضامنة 
لعدم حدوثها "بعشوائية" ويجب عرقلة الديمقراطية خاصة في تراجع وتراخي اإلغواء المستمر بالتدخل في نتائج األسواق الحرة تدخال تصحيحيًا. ومن 
الممكن ضمان ذلك من خالل دستور مطابق (Hayek 1971) اقترح (هايك) تحديًدا نقل التشريع إلى " جمعية تشريعية" من الممكن أن يتم اختيار أعضائها 
مرة واحدة لمدة خمسة عشر عاًما حيث يُسمح لكل مواطن باالنتخاب مرة واحدة في عمره في سن الخامسة واألربعين،  وقد يشغل كل جيل من منتصفه 
ُخمس المقاعد في الجمعية التشريعية. ويجب استبعاد ممثلي األحزاب والمصالح (النقابيون) من حق االنتخاب السلبي وينبغي أن تدعم رعاية كريمة  
للمسنين من استقاللية األعضاء. أما الوسائل التي تتم بها اليوم محاولة الدفاع عن السوق الرأسمالي من السياسة الديمقراطية المتدخلة هي بالطبع أدوات 

أخرى حتى لو تم اختيار المفوضية األوروبية وإدارة البنك المركزي األوروبي على نحو أقل من جمعية (هايك).
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االتحاد األوروبي بوصفه آلة للتحرر

 ُوِصــم االتحــاد األوروبــي " بالعجــز الديمقراطــي" واالفتقــار  "للبعــد االجتماعــي" منــذ وقــت مبكــر 

(Commission of the European Communitites et al. 1988). وألقيــت مســؤولية األمــر األول 

علــى عاتــق ضعــف صالحيــات البرلمــان األوروبــي الــذي ينعكــس فيــه عــدم الوجــود الحالــي لشــعب 

أوروبــي واحــد مــن الناحيــة السياســية، لكــن كان وال يــزال األمــر األهــم هــو دعــم المــدراء التنفيذييــن 

ــدول األعضــاء فــي  ــه حكومــات ال ــزود في ــي متعــدد المســتويات تت ــن مــن خــالل نظــام دول القوميي

ــة  ــن وخاص ــيين الداخلي ــوم السياس ــا بالخص ــن خالله ــف م ــا تعص ــة دولًي ــات ُملزم ــل بتفويض بروكس

المصالــح الُمنّظمــة مثــل مصالــح الموظفيــن والعمــال (Moravcsik 1997). وبذلــك كان مــن الممكــن 

تجنــب لعبــة القــوى الديمقراطيــة فــي الــدول الفرديــة دوًمــا مثلمــا حــدث فــي خصخصــة الشــركات 

الحكوميــة.

ــال  ــة ب ــات القومي ــة المؤسس ــاع قيم ــن ضي ــث ع ــا الحدي ــي" فيمكنن ــد االجتماع ــبة "للبع وبالنس

تعويــض والتــي تــم اســتبدلت بهــا مؤسســات دوليــة مطابقــة. ففــي فتــرة الثمانينيــات وبضغــط مــن 

االضطرابــات التــي أثارهــا العمــال عــام 1968 م كان الهــدف الُمعلــن للمجموعــة األوروبية الســابقة هو 

بنــاء دولــة اجتماعيــة عالميــة فــي األســاس وفًقــا لنمــوذج ألمانيــا الغربيــة فــي حينــه. وبنهايــة الهيمنــة 

االشــتراكية فــي الــدول األعضــاء والهجــوم الــذي قادتــه الحكومــة البريطانيــة برئاســة مارجريــت تاتشــر 

علــى بقايــا األهــداف العالقــة فــي أجهــزة المجموعــة األوروبيــة فــي بروكســل والتــي تمتــاز ببعدهــا 

الديمقراطــي االشــتراكي العملــي الــذي صــار بالًيــا منــذ وقــت طويــل بــدأ جمــود عمليــة االندمــاج ألن 

أصحــاب األعمــال المنظميــن والمتوجهيــن إلــى التحــرر آنــذاك هــددوا بفقــدان اهتمامهــم باالتحــاد، 

األمــر الــذي أجبــر اللجنتيــن اللتيــن يرأســهما االقتصــادي الفرنســي جــاك ديلــور علــى تغييــر التوجــه 

ــركات  ــل للش ــذي كف ــتركة ال ــة المش ــوق الداخلي ــج الس ــالل برنام ــن خ ــك م ــى ذل ــول إل ــم الوص وت

ــه إدراج السياســة  ــذي كان في ــع" فــي الوقــت ال ــات األرب توســع ضــروري للســوق فــي شــكل "الحري

االجتماعيــة للســوق المشــتركة أمــًرا محتمــال بالنســبة للفاعليــن حيــث صــار اتبــاع هــذا البرنامــج ملزًما 

بســبب تفعيلــه، وبســبب المعارضــة المســتمرة لــم يتمكــن أصحــاب األعمــال والحكومــة البريطانيــة 

 (Streeck 1995) االقتــراب مــن "البعــد االجتماعــي" رغــم كل المالحظــات التطبيقيــة المقابلــة وذلــك  
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بغــض النظــر عــن محــاوالت "مركــز الدراســات األوروبيــة" الممــول مــن المفوضيــة األوروبيــة ببروكســل 

والمســتقر آنــذاك بوصفــه فرًعــا مــن فــروع علــم السياســة. 

 (Scharpf "ومــا نشــأ كان نموذًجــا مســتقرًا حتــى اليــوم لالندمــاج "الســلبي" الذي لــم يكــن "إيجابًيــا

(1996 فــي التراكــم والتعليــق المســتمر لألنظمــة القانونيــة وعالقــات القــوى السياســية وبنــاء اإلرادة 

الديمقراطيــة للــدول القوميــة مــن خــالل أســواق عابــرة للحــدود وحريــات الســوق. وصــارت محكمــة 

ــة  ــدول الفردي ــبة لل ــا بالنس ــراض عليه ــا لالعت ــرض قراراته ــن أن تتع ــة ال يمك ــة جه ــدل األوروبي الع

ومواطنيهــا ومــن ثــم لــم يعــد فــي اإلمــكان وجــود األغلبيــات المؤيــدة لقواعــد الحمايــة االجتماعيــة 

بيــن الــدول األعضــاء التــي صــارت متباينــة مــع انضمــام دول أوروبــا الشــرقية لالتحــاد هــي الفاعــل 

 (Höpner und الرئيــس لالندمــاج مــن خــالل تحــرر عالمــي أو تحــرر مــن خــالل االندمــاج الدولــي

 (Schäfer 2010 وإذا كانــت المفوضيــة فــي فتــرة التســعينيات علــى وجــه التحديــد هــي التــي حفــزت 

خصخصــة مجــاالت أخــرى مــن القطــاع الحكومــي بــأدوات حــق المنافســة بنجــاح(99) صــارت محكمــة 

العــدل األوروبيــة فــي العقــد التالــي محــل شــك فيمــا يخــص قــرارات مختلفــة وخاصــة حــق اإلضــراب 

ومشــاركة العمــال فــي اإلدارة بزعــم انتقــال غيــر مقيــد للخدمــات ورأس المــال. وفــي المجمــل تحــول 

ــي تمكنــت بواســطتها  ــة الت ــر الرأســمالية األوروبي ــة تحري ــى آل ــي بهــذه الطريقــة إل االتحــاد األوروب

ــة  ــام مقاوم ــا أم ــاط اختالًف ــر األنم ــوق ألكث ــبة للس ــات مناس ــذ إصالح ــن تنفي ــات م ــض الحكوم بع

مواطنيهــا عندمــا لــم تجبرهــم الســلطات األوروبيــة علــى اتباعهــا.

شـــّكل توحيـــد العملـــة األوروبيـــة الـــذروة المؤقتـــة لتطـــور دام ألعـــوام للكيـــان الفيدرالـــي األوروبـــي 

ـــد أن  ـــن المفي ـــوق. وم ـــي للس ـــوية الديمقراط ـــن التش ـــمالي م ـــاد الرأس ـــر االقتص ـــة لتحري ـــح آلي ليصب

ـــة  ـــات الغني ـــا الديمقراطي ـــت فيه ـــي حاول ـــرة الت ـــي الفت ـــدة ف ـــة الُموح ـــرار العمل ـــم إق ـــه ت ـــر أن نتذك

ــة  ــدأ الموازنـ ــة كان مبـ ــن البدايـ ــتقًرا.  ومـ ــام مسـ ــا العـ ــل مالهـ ــرة أن تجعـ ــرب ألول مـ ــي الغـ فـ

99-    كان مستشارو لودفيج إرهارد هم أول من أدركوا إمكانية التدخل بإصالح في االقتصاديات السياسية للدول القومية األوروبية من خالل حق المنافسة 
األوروبي، حيث أرادوا تعويض هزيمتهم في الصراع على  قانون االحتكار األلماني. بعد مرور ما يقرب من خمسين عاًما تمكنت اآللة المؤسسية  آنذاك من 
هزيمة النظام المصرفي األلماني العام بقيادة رئيس المفوضية األوروبية (ماريو مونتي) بواسطة جهازها في حق المنافسة حيث كان يمثل النظام المصرفي 

األلماني شوكة في حلق البنوك الخاصة.(Seikel 2012) واليزال هجوم المفوضية
(Werner 2012)  المستند على حرية حركة رأس المال على الوضع القوي لحكومة والية ساكسونيا األلمانية وعمال شركة فولكس فاجن ساريًا حتى اآلن.
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ــي  ــنوي ف ــز الس ــاوز العج ــماح بتج ــدم الس ــح ع ــة وأصب ــن الحزم ــزًءا م ــي ج ــتوى القوم ــى المس عل

ــدول  ــع ال ــى جمي ــارًيا عل ــي س ــج المحل ــن النات ــة م ــتين بالمئ ــز الس ــا حاج ــع ديونه ــة ووض الميزاني

األعضــاء، وفــي الوقــت نفســه اســتبعد توحيــد العملــة -طبًقــا للتعريــف- أن تســتطيع الــدول صاحبــة 

ــذي  ــد للنظــام التنافســي ال ــة ذات قــدرة تنافســية أن تقــوم بتعديــل سياســي جدي ــات قومي اقتصادي

ُوصــف مجــاًزا علــى أنــه مســتوى مجــال الحركــة level playing field للســوق المشــتركة مــن خــالل 

ــة يجــب  ــذه الطريق ــة. وبه ــادي أو تســوية صراعــات تقســيم السياســة الداخلي ــض القيمــة لتف تخفي

حمايــة مطلــب الــدول األكثــر إنتاجيــة واعتمــاًدا علــى التصديــر بعدالــة الســوق كــي ال تتكبــد الخســائر 

بســبب اســتغالل الســيادة القوميــة للدولــة لغايــات عدالــة اجتماعيــة قوميــة علــى وجــه الخصــوص. أما 

ــا عليهــا أن تكــون منفتحــة للتكيــف بمفردهــا  الــدول غيــر المشــتركة فــي العملــة الُموحــدة اقتصادًي

ــز"  ــق للحاف ــص "متواف ــور وتقلي ــض األج ــة أي خف ــي للقيم ــض داخل ــم تخفي ــرف باس ــا يع ــى م عل

ــج التحــرر  ــة لبرنام ــة" أســواق العمــل أي اســتكمال السياســة الداخلي ــة و"مرون ــات االجتماعي للخدم

ــة الُموحــدة. المرتبــط بالعمل

لــم يتحقــق أي هــدف مــن تلــك األهــداف فــي المحاولــة األولــى حيــث لــم تكــن القواعــد واضحــة 

ــة  ــذ سياس ــة لتنفي ــون كافي ــث تك ــدة بحي ــة الُموح ــا العمل ــي فرضته ــات الت ــن العقوب ــة م أو محمي

موازنــة ملتزمــة بالشــروط، وظلــت هنــاك مســاحة كافيــة للــدول القوميــة للرضــوخ لطلبــات مواطنيهــا 

غيــر المتســقة مــع الســوق. وفشــلت التصــورات الفرنســية فــي إمكانيــة تطبيــق القواعــد بمرونــة مــن 

ــي المشــترك  ــى المســتوى األوروب ــدة عل ــة" وإيجــاد مســاحة جدي ــة اقتصادي خــالل تشــكيل "حكوم

لتدخــل سياســي مكفــول بســبب المصالــح والسياســة الداخليــة للشــريك األلمانــي فــي الحلــف. 

ــا  ــا علـــى وجـــه الخصـــوص أنهمـ ــا وفرنسـ لـــذا تكـــرر انتهـــاك القواعـــد التـــي اعتقـــدت ألمانيـ

ــد  ــج بعـ ــم تنضـ ــي لـ ــدول التـ ــدت الـ ــه بـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــر. وفـ ــيئ آخـ ــم شـ ــعهما تقديـ ال يسـ

لشـــروط العملـــة الجديـــدة (Streeck 1994) عاجـــزة أو ال تريـــد "تحديـــث" مجتمعاتهـــا ومطالبهـــا 

ـــن  ـــها م ـــاعدت نفس ـــار س ـــدول بالدم ـــك ال ـــاب تل ـــي ال تص ـــوق. وك ـــب الس ـــة حس ـــة االجتماعي بالعدال

ـــال  ـــة الم ـــا صناع ـــي وفرته ـــة الت ـــل العمل ـــا لتحوي ـــب وفًق ـــعر مناس ـــرة بس ـــروض المتوف ـــادر الق مص

ـــة ـــة المالي ـــت األزم ـــى وضع ـــرة حت ـــر م ـــا آلخ ـــرى وربم ـــرة أخ ـــت م ـــب الوق ـــم كس ـــة.(100) وت الدولي

100-    تجدون المزيد أدناه.
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نهاية مؤقتة لذلك األمر.

ونشــبت الخالفــات الحاليــة حــول اتفاقيــة االســتقرار األوروبيــة علــى مــدى مســار التطــور الســاري 

ــة  ــم المؤسس ــة ودع ــة تقوي ــا محاول ــن أن نراه ــن الممك ــا، وم ــي مدته ــعينيات وزادت ف ــذ التس من

الناشــئة مؤخــرًا أو التــي تــم إصالحهــا اقتصادًيــا وسياســًيا لدرجــة أنهــا تمكنــت مــن اســتكمال وتأميــن 

ــرام االتفــاق  ــا مســتداًما. صحيــح أن األزمــة هــي التــي حفــزت إب ــر الرأســمالية األوروبيــة تأميًن تحري

المالــي علــى نحــو مباشــر بيــد أن هــذا االتفــاق أقــدم بكثيــر مــن الناحيــة المنهجيــة فضــال عــن كونــه 

جــزًءا مــن التجهيــز االســتراتيجي األساســي للتحــول النيوليبرالــي  فــي أوروبــا، ويتضــح ذلــك فــي أنــه 

علــى الرغــم مــن تســويق االتفــاق بوصفــه حــال سياســًيا لألزمــة الماليــة الثالثيــة لكنــه لــم يصلــح أن 

يكــون حــال سياســًيا بســبب تأثيــره طويــل المــدى فــي كل األحــوال.

ومــن المســتحيل ومــن غيــر الضــروري التعــرض لقواعــد كثيــرة جديــدة ومؤسســات وأدوات تفصيليــة 

تــم التعامــل معهــا وأقرهــا المجلــس األوروبــي منــذ بدايــة األزمــة بســرعة بالغــة. 

وكانــت الفتــرة الزمنيــة بيــن تفعيــل "حزمــة التشــريعات الســت للحوكمــة الماليــة" إلصــالح اتفاقيــة 

النمــو واالســتقرار المبرمــة فــي مدينــة ماستريشــت الهولنديــة فــي الثالــث عشــر مــن ديســمبر 2011م 

وتوقيــع االتفاقيــة الماليــة األوروبيــة فــي الثانــي مــن مــارس عــام 2012م أقــل مــن ثالثــة أشــهر. حيــث 

كان يتــم العمــل علــى اتخــاذ تعديــالت إضافيــة فــي القواعــد أبعــد ممــا كان مســموًحا بــه لألجهــزة 

األوروبيــة (Höpner und Rödl 2012) وظــل التوجــه نفســه منــذ وقــت طويــل وفًقــا لالتفاقيــات فــي 

صيــف 2012م. وتمثــل هــذا التوجــه فــي التالــي:

ــال. . 1 ــر تفصي ــاء أكث ــدول األعض ــة لل ــة المالي ــا السياس ــاع له ــب أن تنص ــي يج ــد الت ــارت القواع ص

وتتــم المطالبــة بالحفــاظ عليهــا مقابــل إجــراءات اإلنقــاذ الممكنــة "لمجموعــة الــدول" األوروبيــة 

ومطالبتهــا باالســتعداد للمشــاركة فــي المخاطــر الماليــة العامــة والخاصــة المفروضــة عليهــا مــن 

"األســواق" بســبب  التهديــدات. 

يســـتمر خضـــوع الحكومـــات اإلقليميـــة اللتزامـــات صارمـــة بهـــدف تعديـــل مســـتمر لنظمهـــا . 2

ــاتيرهم  ــي دسـ ــون فـ ــد للديـ ــب إدراج تحديـ ــذا يجـ ــة، لـ ــة والقانونيـ ــة واالجتماعيـ االقتصاديـ

ـــة  ـــور الخاص ـــة األج ـــل أنظم ـــبل لتعدي ـــاد س ـــم إيج ـــن عليه ـــا يتعي ـــي. كم ـــوذج األلمان ـــا للنم وفًق
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بهــم لتناســب أهــداف االســتقرار االقتصــادي الكبــرى التــي حددهــا االتحــاد األوروبــي. كمــا كان   

ــي"  ــدف "إصالح ــة به ــاتهم القومي ــي مؤسس ــل ف ــع التدخ ــي وض ــهم ف ــوا أنفس ــم أن يضع عليه

ــتقالل  ــاة لالس ــر، ودون مراع ــب األم ــعبية إذا تطل ــة الش ــام المعارض ــة وأم ــذه الغاي ــا له تحقيًق

ــواء. ــد س ــى ح ــي عل ــاءة األوروب ــام الكف ــي ونظ الجمرك

ــا التدخــل فــي الحكــم الذاتــي للــدول القوميــة حــال التغاضــي عــن القواعــد . 3 ومــن المهــم أيًض

األوروبيــة الجديــدة، وبهــذا يغيــب وجــود تحديــدات ألقــل مســتوى مــن فــرض الضرائــب الــذي 

ــة الُموحــدة.(101)  ــة داخــل الســوق المشــتركة والعمل ــد المنافســة الضريبي ــى تقيي ــؤدي إل ــد ي ق

وهــذا األمــر يعمــل  علــى اســتمرار تطبيــق العملــة الُموحــدة التــي ال تشــمل معاييرهــا للتقــارب 

واالنضمــام إليهــا أي عبــارات عــن أعلــى مســتوى ممكــن تقبلــه مــن البطالــة أو عــدم المســاواة 

ــة. االجتماعي

يــزداد تمتــع المؤسســات األوروبيــة ســواء القائمــة بالفعــل أو التــي يجــب تأسيســها لهــذا . 4

ــدول  ــة لل ــة والمالي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة السياس ــمولية لمراقب ــر ش ــوق أكث ــدف بحق اله

ــة.  ــة القومي ــس النيابي ــرارات المجال ــا ق ــرارات، ومنه ــل اتخــاذ الق ــا، خاصــة قب األعضــاء وتقييمه

وعلــى المســتوى األوروبــي تكــون المفوضيــة األوروبيــة هــي المختصــة فــي غالــب األحيــان، أمــا 

المجلــس األوروبــي بوصفــه ممثــال للــدول األعضــاء ذات الشــرعية الديمقراطيــة يأتــي دوره فــي 

ــو. ــك المجلــس شــكال مــن مــن أشــكال حــق الفيت ــث يمل ــة حي ــة الثاني المرتب

مــن الممكــن فــرض عقوبــات أعلــى علــى المســتوى األوروبــي ضــد الــدول األعضــاء التــي ال تلتــزم . 5

بالقواعــد المفروضــة عليهــا. ويتــم وضــع اإلجــراءات الضروريــة لذلــك فــي إطــار قانونــي متزايــد 

ويتــم التمهيــد لــه تلقائًيــا مــع إمكانــات أقــل لقــرارات سياســية ســرية.

  

101-   بهذه الروح لم يؤخذ في االعتبار عند وضع شروط "إنقاذ" اليونان أن تتوقف المساعدات المالية  على إلغاء الدولة للتحرر الضريبي أو تحظر على 
األسر الثرية هروب رأس المال الخاص، كتب (جروتسنجر) عام 2012م: " قد تعدل اليونان[...] مثال قانون المواطنة والضرائب الخاصة بها وفًقا لقانون 
الواليات المتحدة وتخضع مواطنيها في جميع أنحاء العالم لضرائبها وتطالب المهاجرين األغنياء "بضريبة هجرة" عالوة على ذلك قد تعلن "اتفاقية تحصيل 
ضريبي مزدوج" ومن ثم تحصل ضرائب على الثروات المهربة ودخول مواطنيها في الخارج بمدى كبير." ولم يكن ذلك منشوًدا في اليونان وكذلك من 

أحزاب المعارضة األلمانية الحزب الديمقراطي االجتماعي وحزب الخضر مقابل دعمهما المتواصل لسياسة األزمة األوروبية التي تنتهجها حكومة (ميركل)
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ــة . 6 ــة والمالي ــة االقتصادي ــي السياس ــن عل ــي يتعي ــة الت ــة واألوروبي ــد القومي ــيس القواع ــم تأس يت

ــات  ــدول األعضــاء تحديدهــا بحيــث يكــون لهــا صفــة الديمومــة أي ال يمكــن أن تقــوم أغلبي لل

ــا. ــدة بتغييره ــية جدي سياس

ــي . 7 ــس ف ــر الرئي ــن المق ــات تمك ــد وتنظيم ــة بقواع ــة دائم ــاك مطالب ــتكون هن ــة س ــي النهاي ف

ــاذ  ــن اتخ ــام األول م ــي المق ــة ف ــدل األوروبي ــة الع ــة أو محكم ــة األوروبي ــل أو المفوضي بروكس

إجــراءات علــى طريــق القــرارات الرســمية التنفيذيــة للــدول فــي حالــة عــدم إذعانهــا للقواعــد 

ــا. ــدال عنه ــرارات مناســبة للســوق ب ــه فســيتم اتخــاذ ق وعلي

وتوضــح الخطبــة التــي ألقاهــا ينــس فايدمــانJens Weidmann  رئيــس البنــك االتحــادي األلمانــي 

فــي الرابــع عشــر مــن يونيــو عــام 2012م بمدينــة مانهايــم األلمانيــة مســار الرحلــة. جديــر بالذكــر أن 

فايدمــان كان مــن أقــرب المستشــارين فــي مجــال السياســة االقتصاديــة للمستشــارة األلمانيــة حتــى 

وقــت قريــب. حيــث ذكــر فــي خطبتــه جــزءا مهمــا حيــث قــال : 

ــى  ــا إل ــة تلقائًي ــيادة القومي ــل الس ــة تنتق ــد الموازن ــدول بقواع ــدى ال ــزام إح ــدم الت ــة ع ــي حال ف

المســتوى األوروبــي بالمــدى الــذي يمكــن معــه ضمــان المحافظــة علــى األهــداف [...] ومــن الممكــن 

أن نتذكــر مثــال الحــق فــي إمكانيــة فــرض زيــادات ضريبيــة أو تخفيــض مناســب فــي النفقــات وليــس 

ــن خــالل  ــان ســبل الوحــدة م ــد يمكــن ضم ــل هــذا اإلطــار ق ــي مث ــك [...] وف ــة بذل مجــرد المطالب
مســتوى أوروبــي حتــى مــن دون ضــرورة وجــود أغلبيــات فــي كل برلمــان قومــي لتحقيــق ذلــك.(102)

ــة  ــد بمثاب ــذي ُيع ــي ال ــاق المال ــى االتف ــدول عل ــّدق كل ال ــم ُتص ــام 2012 ل ــف ع ــة صي ــي نهاي ف

أهــم اتفــاق مبــرم حتــى حينــه فــي إطــار المفاوضــات إلنقــاذ العملــة األوروبيــة الُموحــدة.  

ــي اســتعادة  ــي تأمــل ف ــدول األعضــاء ضــد السياســة الت ــر مــن ال ــي كثي ــارت احتجاجــات ف ــث ث حي

ــات  ــدى للموازن ــل الم ــوازن طوي ــق ت ــا لتحقي ــة دولًي ــات ُملزم ــالل التزام ــن خ ــواق" م ــة" "األس "ثق

ــي  ــعة رئيس ــي س ــن ف ــم يك ــام األول. ول ــي المق ــاق ف ــيد اإلنف ــق ترش ــن طري ــة ع ــة القومي المالي

ــة ــر المعارض ــراط" كس ــن "التكنوق ــا م ــل وكالهم ــي بروكس ــن ف ــا المعيني ــان وإيطالي ــي اليون حكومت

http://www. اإللكتروني:  الموقع  2012م،  نوفمبر  من  والعشرين  السادس  بتاريخ  األلماني  االتحادي  البنك  موقع  على  موجود  الخطبة  نص     -102
bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2013/2013_05_23_weidmann.html
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الشــعبية فــي دولتيهمــا الرافضتيــن لبرامــج ترشــيد اإلنفــاق المفروضــة عليهمــا.  ففــي اليونــان ظهــرت 

إمكانيــة فــوز حــزب يســاري فــي االنتخابــات لفتــرة قصيــرة الــذي هــدد الــدول األخــرى بإشــهار إفــالس 

ــتبعاد  ــة الس ــن متوقع ــم تك ــوة ل ــل  خط ــذي يمث ــر ال ــو األم ــة وه ــة المحلي ــودة للعمل ــة والع الدول

إحــدى الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة الُمبرمــة بشــأن العملــة األوروبيــة الُموحــدة. ومــع فــوز الرئيــس 

ــي حــول  ــاش أوروب ــام ســاركوزي نشــب نق ــات الرئاســية الفرنســية أم ــي االنتخاب ــد ف الفرنســي أوالن

برامــج تحفيــز "النمــو" االقتصــادي وخاصــة فــي الــدول المدينــة بوجــه عــام، لكــن لــم يتضــح كيــف 

ــة الضبايبــة والعــوز المالــي لالقتراحــات المتاحــة فــي هــذا الصــدد  ســيتم ذلــك.  وبالنظــر إلــى حال

نــكاد نــرى فــي االعتــراف المجــازي ســريع االنتشــار والمتعلــق بسياســة إنمائيــة جديــدة اســتحضارًا 

ــة  ــة المالي ــن الصناع ــدًءا م ــواء ب ــى الس ــة عل ــراف المعني ــوره كل األط ــي ظه ــد يرض ــي ق ــدد غيب لم

الطامحــة لخدمــة ديونهــا ومــروًرا بطبقــات وســطى يونانيــة وإســبانية ووصــوال إلــى مواطنــي الــدول 

ــة  ــا أن تتحــول  البرامــج اإلنمائي ــدو ممكًن ــه يب ــد أن ــى مســتوى معيشــتهم.  بي ــن عل ــة الخائفي الدائن

الجديــدة حــال كونهــا أكثــر مــن مجــرد مجــاز إلــى مســاعدات ماليــة غيــر مجديــة للــدول األعضــاء فــي 

جنــوب أوروبــا التــي عليهــا أن تدفــع ثمًنــا كــي تظــل باقيــة بوصفهــا الخاســر الدائــم لــدى المنتفعيــن 

مــن توســيع الســوق، علــى الرغــم مــن بقائهــا فــي وضــع اقتصــادي منخفــض اإلنتاجيــة.  فــي هــذه 

الحالــة قــد يتعلــق األمــر بحالــة مــن الثــأر مــن تفعيــل نظــام الســوق وفًقــا لنظريــة هايــك الــذي مــن 

الممكــن أن يدفــع ثمنــه مــن لــم يربــح شــيًئا منــه.
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تحول مؤسسي من رؤية كينز إلى هايك

ــن  ــي م ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م ــرة الس ــي فت ــع ف ــال الواق ــة لالنتق ــة التاريخي ــح األهمي تتض

االقتصــاد السياســي الكينــزي إلــى اقتصــاد هايــك فــي أفضــل صــورة عندمــا نتذكــر الوضــع فــي بدايــة 

ــتقلة  ــة مس ــوك مركزي ــا بن ــابًقا به ــيادة س ــة س ــى دول صاحب ــزم عل ــا ل ــي، وأينم ــول النيوليبرال التح

ــة الحــدود المفتوحــة  ــا فــي حال ــة نظرًي ــادرة فاعل ــة مرتبطــة بقواعــد ومب ــزام بسياســة اقتصادي االلت

امتلــك االقتصــاد المختلــط الكينــزي فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب آليــة مؤسســية متطــورة للتدخــالت 

الحكوميــة الخاضعــة لهــا فــي االقتصاديــات القوميــة وخاصــة التدخــالت المدفوعــة سياســًيا فــي توزيــع 

مكاســب اإلنتــاج وفــرص الحيــاة. كان للــدول القوميــة فــي الغــرب الرأســمالي فــي فتــرة الخمســينيات 

والســتينيات فــي "اللبيراليــة الُمدرجــة" دولًيــا (Ruggie 1982)  عمالتهــا الخاصــة التــي كانــت تســتطيع 

تخفيــض قيمتهــا داخــل حــدود معينــة عندمــا اضطــرت إلــى تعويــض خســائر ضروريــة فــي "القــدرة 

التنافســية" الخارجيــة وخاصــة نتيجــة امتيــازات النقابــات القويــة واألحــزاب الشــيوعية ألســباب ناجمــة 

عــن السياســة الداخليــة.  لــذا اســتطاعت بعــض الــدول والحكومــات تشــوية األســواق والتراجــع عــن 

مطالــب سياســية داخليــة للعدالــة االجتماعيــة  دون أن تعاقــب علــى ذلــك علــى مســتوى االقتصــاد 

ــة حركــة رؤوس األمــوال أو علــى  ــة هــروب رأس المــال مــن خــالل مراقب الخارجــي، فضــال عــن عرقل

األقــل الحــد منهــا. األمــر الــذي أضعــف مــن قــوة مفاوضــات المســتثمرين فــي الصــراع علــى الحــد 

األدنــى مــن العوائــد المنشــودة مــن المجتمــع مقابــل تشــغييل رؤوس أموالهــم.

ـــادات  ـــن اتح ـــارة ع ـــة عب ـــة الكينزي ـــة لالقتصـــاد السياســـي للحقب ـــت بعـــض المؤسســـات المركزي كان

ــئة  ــال وكذلـــك أنظمـــة تفاوضيـــة ناشـ مصالـــح ذات طابـــع مؤسســـي تعاونـــي للعمـــل ورأس المـ

بينهـــا (Schmitter und Lehmbruch 1979 واســـتناًدا عليهـــا حاولـــت السياســـة الحكوميـــة 

ضمـــان التشـــغيل الكامـــل وتوزيـــع مقبـــول للدخـــل والثـــروة علـــى العمالـــة مـــن خـــالل سياســـة 

دخـــل وأســـعار تفاوضيـــة مـــن ثـــالث جهـــات، وتـــم الوصـــول إلـــى تخفيـــض لألجـــور مـــن خـــالل 

ــى األداء  ــادرة علـ ــب قـ ــل الضرائـ ــى تحصيـ ــة علـ ــة قائمـ ــه دولـ ــاهمت فيـ ــي" سـ ــادل سياسـ "تبـ

مقابـــل تعـــاون نقابـــي تابـــع القتصـــاد الســـوق بواســـطة سياســـة اجتماعيـــة قـــادرة علـــى حمايـــة 

ـــن  ـــه م ـــن ترجمت ـــذي يمك ـــر ال ـــوق، األم ـــان الس ـــدم أم ـــن ع ـــم م ـــى أجوره ـــن عل ـــال المعتمدي العم
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منظــور نظريــة األزمــة علــى أنــه تغييــر مــزاج الخاضعيــن لألربــاح واســتقرار الطلــب المؤثر فــي  الوقت 

نفســه؛ لــذا احتاجــت الدولــة الكينزيــة نقابــات قويــة ومنظمــة تنظيًمــا شــامال تضمنهــا الدولــة مقابــل 

مســاعدات متنوعــة للمنظمــات، وكان مــن المأمــول أيًضــا تأســيس اتحــاد ألصحــاب األعمــال واقتصــاد 

متطــور بشــكل جيــد؛ لــذا نشــأت الشــركات وأصحابهــا تحــت ضغــط نقابــي وحكومــي لتنظيــم نفســها 

ــا قــادًرا علــى التمثيــل والفعــل كــي تســتطيع التأثيــر بفاعليــة داخــل الحــدود التــي وضعتهــا  تنظيًم

السياســة الديمقراطيــة عنــد التحكــم فــي االقتصــاد الرأســمالي.(103)  

ــدول  ــلطات ال ــص س ــا تقلي ــث كان هدفه ــك حي ــن ذل ــيء م ــة أي ش ــورة النيوليبرالي ــرك الث ــم تت ل

الرأســمالية لفتــرة مــا بعــد الحــرب بقــدر كبيــر قــدر اإلمــكان وتخفيضهــا وظيفًيــا إلــى مســتوى اإلتاحــة 

ــا لعدالــة  والتوســيع لألســواق وجعلهــا غيــر قــادرة مؤسســًيا علــى التدخــل فــي التنفيــذ المنظــم ذاتًي

ــل  ــي ركــب تدوي ــق االنتصــار إال ف ــم تســتطع تحقي ــا ل ــل. إال أنه ــب والتعدي ــدف التصوي الســوق به

االقتصــاد السياســي األوروبــي وتحويــل نظــام الــدول األوربيــة إلــى نظــام متعــدد المســتويات يمتلــك 

ديمقراطيــة محــددة قومًيــا وأســواق ماليــة منظمــة تنظيًمــا متعــدد القوميــات، وســلطات مراقبــة، وهو 

بمثابــة اإلعــداد والترتيــب الــذي أثبــت نفســه بوصفــه وســيلة نموذجيــة لتحييــد الضغــط السياســي 

مــن أســفل لتوســيع حريــة االتفــاق الخاصــة مقابــل المراقبــة الحكوميــة مــن أعلــى منــذ وقــت طويــل.  

وكانــت المرحلــة األخيــرة مــن هــذا التطــور هــي االنتقــال الحالــي مــن الدولــة القوميــة المدينــة إلــى 

دولــة عالميــة ٌموحــدة، ومعهــا صيغــة هايــك فــي اقتصــاد ســوق رأســمالي متحــرر يمتلــك حصانــة مــن 
الضغــط السياســي علــى طريــق تفعليــه علــى نحــو أكثــر شــمولية.(104)

103-   انظر إلى كتاب (Streek 2006a)  للحصول على عرض شامل لطريقة عمل االقتصاد السياسي التعاوني الجديد.

104-   انظر إلى كتاب (Matthes und Busch 2012) بوصفه يوتوبيا ملموسة من وجهة نظر ألمانية تنظيمية.
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الدولة الُموحدة ماليًا 

بوصفها نظاًما أوروبيًا متعدد المستويات

يتعيــن علــى سياســة االســتقرار المالــي فــي الموازنــات العامــة وسياســة تخفيــض الديــن الرســمي 

ــه فــي  ــة بأن ــة ولألســواق المالي ــة الحديث ــة الجديــدة للدول خلــق قناعــة لــدى طبقــة الناخبيــن الثاني

ــن. ومــن وجهــة  ــب المواطني ــات، أمــام مطال ــى رأس األولوي ــي خدمــة مطالبهــم عل ــة الشــك تأت حال

نظــر "األســواق" تكــون موازنــة الدولــة ســليمة هيكلًيــا عندمــا تتمتــع باحتياطيــات ومرونــة مؤسســية. 

ولــم يتضــح بعــد أيــن ومتــى يمكــن الوصــول إلــى هــذه النقطــة بالضبــط. حيــث تريــد أســواق الــدول 

أن تقــدم توضيًحــا كبيــًرا بيــد أنهــا غيــر مســتعدة إال بقــدر يســير. ويشــمل الفعــل التدريبــي السياســي 

للتثبيــت واالســتقرار أن تتحمــل الــدول مســؤولية الســعي إلصــالح الموازنــة بمفردهــا علــى أمــل أن 

ُتكافــأ فــي وقــت مــا عــن طريــق فوائــد منخفضــة إلعــادة تمويــل عــبء الديــن المتبقــي أو الحصــول 

ــا لذلــك فضــال عــن عــدم توافــر  علــى قــروض محــددة المشــروعات بيــد أنهــا ال تملــك حًقــا مضموًن
تلــك اإلمكانيــة فــي "ســوق حــرة".(105)

ــن شــعب الســوق هــم أصحــاب  ــاح م ــى المكاســب واألرب ــن عل والمنافســون الرئيســون للحاصلي

المعاشــات المنتمــون لشــعب الدولــة والعامليــن بهــا. ويجــب أن تقلــل سياســة ترشــيد إنفــاق مناســبة 

لألســواق عددهــا ومطالبهــا. وعليهــا أن تتدخــل علــى وجــه الخصــوص فيمــا أطلــق عليــه اســم سياســة 

ــي أي  ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م ــتينيات والس ــرة الس ــي فت ــة policy legacies ف ــة القديم األنظم

المطالــب التاريخيــة بالحقــوق االجتماعيــة التــي تخطــت المــدى القابــل للتمويــل عقــب فشــل الدولــة 

ــام  ــاع الع ــص القط ــب (Rose 1990, Rose und Davies 1994). وتقلي ــع الضرائ ــى جم ــة عل القائم

هــو اســتئناف لخصخصــة الخدمــات العامــة مــع تأثيــرات توزيــع غيــر عادلــة بوجــه عــام. ونتــج عــن 

تقليــل النفقــات االجتماعيــة معاشــات أقــل وفتــرات عمــل أطــول وكلمــا تــم تشــويه األولــى مــن خــالل 

تأمينــات إضافيــة خاصــة اتســع مجــال عمــل الشــركات الرأســمالية االقتصاديــة بطريقــة مرغوبــة مثــل 

خصخصــة الخدمــات العامــة.

105-  ال تعرف الدول إال الحًقا ما إذا كانت اإلجراءات التي تم التفاوض بشأنها بجهد بالغ وبانية للثقة في األسواق تبني الثقة حًقا أو  أن األسواق تجعلها 
تعرف ذلك فيما بعد. وال يمكن التعرف على نجاح أو فشل أفعال التهدئة السياسية من تأثيرها على البورصات أو زيادة المخاطر على السندات الحكومية 
فقط ويظهر بوضوح بعد النجاحات األولية أنه من الممكن عودة تعطش األسواق للمال والوعود الطيبة في أي وقت ضد كل "إشارات" المحلليلين ومدراء 

الصناديق المالية.
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لــذا فــإن "إصالحــات" مــن هــذا النــوع هــي عمليــات صعبــة مــن الناحيــة السياســية، ألنهــا تتعلــق 
ــا  ــي يجــب ضغطه ــة الت ــات الحكومي ــة الخدم ــي حال ــا ف ــة جزئًي ــل بأجــور مؤجل ــن قب ــا م ــا ذكرن كم
زمنيــا والــذي ارتبــط بمنــع أجــور العمــال والنقابــات بســبب ضغوطــات الحكومــات االشــتراكية لصالــح 
االســتقرار االقتصــادي فــي مجملــه، وشــّكل انتهــاك هــذه االتفاقيــات  خطــورة شــديدة علــى الحكومات 
المنتخبــة انتخاًبــا ديمقراطًيــا ، ســواء تلــك التــى تــم انتخابهــا بالفعــل ، أو التــي مــن الممكــن انتخابهــا، 
حتــى ريجــان وتاتشــر عايشــا البرامــج الحكوميــة االجتماعيــة التــي اتخذهــا مــن ســبقوهما فــي الحكــم 
بوصفهــا "أشــياًءا غيــر متحركــة" (Pierson 1994, 1996, 1998) ويكمــن ســبب اإلعجــاب بالمستشــار 
األلمانــي الســابق (جرهــارد شــرودر) المنتشــر بيــن ساســة االســتقرار فــي الوقــت الحاضــر فــى تمســكه 
"بسياســته اإلصالحيــة" وتنفيــذه لهــا جزئًيــا علــى الرغــم مــن كل المعارضــات وعلــى حســاب منصبــه 

فــي النهايــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه األمثلــة ال يمكــن النظــر إلــى السياســة الداخليــة لــدول ديمقراطيــة كضمــان 
التحــاد هيكلــي مــن وجهــة نظــر األســواق، وألنــه مــن المســتحيل فــي أوروبــا القضــاء علــى انتخــاب 
ــة، تكمــن  ــة القومي ــن عشــية وضحاهــا باســم الفكــر االقتصــادي للديمقراطي ــة بي الحكومــات القومي
ــوع مــن  ــر ديمقراطــي وفــوق قومــي أي ن ــدول فــي نظــام حكــم غي ــط ال وســيلة االنتخــاب فــي رب
ــم  ــرة التســعينيات ت ــذ فت ــة. ومن ــة وإعطــاء الحكــم لهــذه الدول ــة مــن دون ديمقراطي ــة الفوقي الدول
تحويــل االتحــاد األوروبــي إلــى مثــل هــذا النظــام، ويعــد اندمــاج الــدول األعضــاء فــي نظــام مؤسســي 
فــوق قومــي منعــزل عــن الضغــط االنتخابــي وخاصــة االرتبــاط بعملــة موحــدة للقضــاء علــى الســيادة 
ــى تخفيــض  ــة السياســية.   ويعمــل القضــاء عل ــة أحــد آخــر معاقــل الهيمن ــة السياســية بمثاب القومي
القيمــة فــي إطــار العملــة األوروبيــة الُموحــدة علــى أال يخــاف المســتثمرون وخاصــة المســتثمرين 
المالييــن بعــد اآلن مــن أن الــدول التــي لــم تعــد قــادرة علــى التقــدم فــي التنافــس الدولــي ســتتخذ 
ــدة  ــة الُموح ــا أن العمل ــس كم ــن النف ــاع ع ــيلة للدف ــار كوس ــر المس ــة لتغيي ــم مفاجئ ــراءات تأقل إج

تخــدم بذلــك عدالــة الســوق.(106)

ــة  ــد السياسـ ــى تحييـ ــدة علـ ــة الُموحـ ــي الدولـ ــددة فـ ــتويات المتعـ ــة المسـ ــل سياسـ      تعمـ
ــة  ــوق قوميـ ــد فـ ــات وقواعـ ــا باتفاقيـ ــالل ارتباطهـ ــن خـ ــاركة مـ ــة المشـ ــدول القوميـ ــة للـ الداخليـ

ـــة اجتماعـــات القمـــة المنتظمـــة لرؤســـاء ـــق الغاي ومحـــددة لســـيادتها. ومـــن الوســـائل المقـــررة لتحقي

106-   نستعرض التقييم في الجزء األخير من الكتاب بالتفصيل.
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الحكومـــات والتـــي يبرمـــون فيهـــا اتفاقـــات بعـــد مباحثـــات ومشـــاورات مســـتفيضة ثـــم إعالنهـــا 

ـــام  ـــم أم ـــي أوطانه ـــا ف ـــاركين بتنفيذه ـــزام المش ـــات الت ـــذه االتفاقي ـــمل ه ـــث تش ـــام، حي ـــرأي الع لل

ـــم  ـــي. وتدع ـــا الدول ـــد احترامه ـــك فتفق ـــي ذل ـــل ف ـــي تفش ـــات الت ـــا الحكوم ـــة.  أم ـــة محتمل أي معارض

ـــي  ـــح ف ـــة وأصحـــاب المصال ـــام مجالســـهم البرلماني ـــن أم ـــدراء القوميي ـــة المؤسســـية الم ـــاءات القم لق

ـــار  ـــن اعتب ـــن الممك ـــم، وم ـــي بالده ـــات ف ـــل االتفاق ـــى تفعي ـــادرون عل ـــم ق ـــة ألنه ـــة الداخلي السياس

ـــي  ـــال ف ـــر فاع ـــذا التأثي ـــه،  كان ه ـــا من ـــرًا ميئوًس ـــة أم ـــات القم ـــن اتفاق ـــدة ع ـــات جدي ـــوض مفاوض خ

ـــط  ـــت ضغ ـــدة تح ـــة المنعق ـــة األزم ـــل قم ـــوي بفض ـــذي ق ـــر وال ـــت مبك ـــذ وق ـــي من ـــاد األوروب االتح

"األســـواق" ألن كل معارضـــة  تقلـــل مـــن فرصـــة تنفيـــذ القـــرارات وقـــد تـــؤدي إلـــى "ردود فعـــل" 

ـــى  ـــواق عل ـــات واألس ـــن الحكوم ـــق م ـــف الطري ـــي منتص ـــًرا ف ـــل نذي ـــى األق ـــون عل ـــد يك ـــرة. وق خطي

ـــواء. ـــد س ح

لكــن ال يبــدو أن البرلمانــات القوميــة وأحــزاب المعارضــة قــد استســلمت لضغــط اتفاقيــات القمــة 

ــرة لجعــل  ــدول األعضــاء خــالل الســنوات األخي ــاك مســاع فــي ال ــا دون معارضــة. حيــث أن هن تماًم

البرلمانــات القوميــة علــى خــالف مــا يعــرف بالبرلمــان األوروبــي مشــارك بقــوة فــي قــرارات أوروبيــة. 

لــم تكــن هــذه المحــاوالت غيــر ناجحــة بالكامــل علــى المســتوى األوروبــي والقومــي. وخاصــة منــذ 

ــرارات  ــروعات الق ــى مش ــة عل ــاء بالموافق ــدول األعض ــات ال ــة برلمان ــببت مطالب ــة وتس ــة األزم بداي

والقوانيــن المتفــق عليهــا إجمــاال خــالل أيــام قليلــة دون تغييــر فــي إثــارة المعارضــة في بعــض البلدان 

ومنهــا ألمانيــا. وســعت المحكمــة الدســتورية األلمانيــة علــى وجــه الخصــوص ، معارضــة أحــد مبــاديء 

التكنوقراطيــة المنتشــرة فــي بروكســل و"األســواق" واتبــاع دولــة اتحاديــة أوروبيــة حيــث يفيــد هــذا 

المبــدأ بــأن المؤسســات القوميــة الديمقراطيــة ليــس أمامهــا خيــار ســوى االنصيــاع إلــى دبلوماســية 

دوليــة أعلــى دون معارضــة. ويضــاف إلــى ذلــك أنــه مــن الممكــن تحســين الموقــف التفاوضــي إلحدى 

الحكومــات إذا تمكنــت مــن إثبــات عدم قابليــة قرارات محــددة للتنفيذ أمــام الحكومات الشــريكة.(107)   

وأشــار تحذيــر رئيــس الــوزراء اإليطالــي مونتــي فــي أغســطس عــام 2012م والموجــه إلــى المستشــارة 

األلمانيــة والــذي يفيــد بأنــه يجــب علــى الحكومــات أن تنقــل لمجالســها البرلمانيــة ضــرورة احتــرام

107-    انظر كتاب (Putnam 1993)  الذي يقدم تحليال شكليًا للمنطق المعقد للدبلوماسية متعددة المستويات.
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االتفاقيــات الُمبرمــة علــى الصعيــد األوروبــي(108) وضــرورة التعامــل بجديــة مــع المقاومــة البرلمانيــة 

ــؤال  ــن الس ــا.(109) لك ــة أوروب ــل سياس ــة  بفع ــة الداخلي ــد السياس ــا لتهدي ــارة أحياًن ــريعية المث والتش

فــي الحقيقــة: هــل ســيحالفها الحــظ علــى الــدوام، وخاصــة بشــأن التقليــل مــن الزحــف صــوب دولــة 

التضامــن العالميــة أو المحافظــة علــى المســار فــي هــذا الطريــق. 

ــا  ــا قومًي ــدة لإلنفــاق فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين تركيًب ال تمثــل الدولــة األوروبيــة الُمرَِش

ــا، أي نظــام حكــم منظــم فــوق قومــي يضــم الــدول القوميــة مــن دون حكومــة ديمقراطيــة  بــل دولًي

مســؤولة لكنهــا ذات قواعــد ُملزمــة، أي حوكمــة وليــس حكومــة أي ترويــض الديمقراطيــة مــن خــالل 

ــكل  ــم نشــأ هي ــن ث ــة. وم ــن خــالل الديمقراطي ــض األســواق م ــن العكــس أي تروي ــدال م األســواق ب

مؤسســي جديــد مــن نوعــه مــن الناحيــة التاريخيــة يعمــل علــى تأميــن انســجام الســوق مــن قبــل 

ــة  ــة الفردي ــة الحكومي ــوق وللسياس ــب للس ــري مناس ــاء قس ــيادة أي غط ــة ذات الس ــدول القومي ال

ــزام  ــق بااللت ــي، ال تتعل ــون الدول ــي القان ــة شــكال ف ــة أخــرى مختلف ــات حديث ــدرات تشــابه إمكان بق

بالحمايــة بــل االلتــزام بالدفــع، وهــدف الكيــان الكلــي الــذي يوشــك الوصــول إليــه هــو عــدم تســييس 

االقتصــاد مــع اســتبدادية السياســة فــي نفــس الوقــت.

108-   " كل حكومة تلتزم بترويض البرلمان. ولو كنت ملتزًما بشروط برلماني بشكل آلي كامل ما كنت قادًرا على الموافقة على القرارات المبرمة في آخر 
قمة منعقدة في بروكسل." (حوار مع ماريو مونتي في مجلة دير شبيجل األلمانية بتاريخ السادس من أغسطس 2012، ص 46).

109-   يعرف مونتي بوصفه مفوًضا سابًقا في بروكسل منطق تقوية المدراء التنفيذيين من خالل دبلوماسية دولية لكنه يعرف أيًضا إمكانية أن تحسن 
معارضة سياسية داخلية من الموقف التفاوضي الدولي لحكومة ما. حيث تستطيع بعض الحكومات في حدود معينة من اختيار االستفادة من موقفها البيني 
في أي اتجاه في نظام دولي متعدد المستويات ألنه في إيطاليا وفي األوقات المستقرة بوجه عام تحكم قرارات رئيس الدولة في البرلمان بوجه عام. قد 

تبدو إشارات مونتي إلى معارضات في البوندستاج ضد خطط األزمات المبرمة في بروكسل وكأنها تكتيك.
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الدمج المالي بوصفه إعادة هيكلة الدولة

ــادة  ــى إع ــة إل ــة المالي ــال لألزم ــه ح ــوم بوصف ــرّض للهج ــة الُمع ــوال األوروبي ــج األم ــام دم أدى نظ

هيكلــة نظــام الــدول األوروبيــة  الــذي قــام المســتثمرون الماليــون واالتحــاد األوروبــي بتنســيقه وإلــى 

صياغــة جديــدة للديمقراطيــة الرأســمالية فــي أوروبــا بمفهــوم توثيــق نتائــج ثالثــة عقــود مــن التحــرر 

ــادي  ــل االقتص ــاديء العق ــة بمب ــة الدول ــزدوج لسياس ــي م ــاط مؤسس ــو ارتب ــدف ه ــادي. واله االقتص

ــون" يقــره الدســتور ومــن  ــد للدي ــي فــي شــكل "تحدي ــاط ذات المناســبة للســوق أي مــن خــالل ارتب

ــي. وكل  ــون األوروب ــة أو تعهــدات متســقة مــع القان ــات دولي ــاط خارجــي بواســطة اتفاقي خــالل ارتب

ــه  ــات الســوق ومجتمــع لدي ــات محــدودة لضمــان عالق ــة ذات صالحي ــة وجــود دول ــق رؤي ــك وف ذل

اكتفــاء ذاتــي ال يريــد مــن الدولــة شــيًئا ســوى ضمانــات للحفــاظ علــى الملكيــة والحريــة مقابــل نســبة 

قليلــة مدخــرة لصالحهــا.

والمســتقبل الــذي تقــف أوربــا علــى أعتابــه اليــوم هــو مســتقبل االنفجــار الداخلــي الدائــم للعقــد 

ــدأ  ــة ُموحــدة ذات مب ــة عالمي ــة فــي التحــول إلــى دول ــة الرأســمالية المتمثل االجتماعــي للديمقراطي

مالــي ُملــزم، وهــذا األمــر يجعــل مــن الضــروري بنــاء ســور نــاري بلغــة ســوق المــال بيــن االقتصــاد 

ــن التدخــالت  ــزل ع ــة بمع ــا للعدال ــل مفهومه ــذي يضمــن لألســواق تفعي والسياســة، هــذا الســور ال

ــن  ــال م ــدر ع ــى بق ــه أن يتحل ــا علي ــك مجتمًع ــب ذل ــة، ويتطل ــى كل دول ــع إل ــي ترج ــية الت السياس

التســامح والصبــر أمــام عــدم المســاواة االقتصاديــة.  وعلــى الشــعب العالــة المنعــزل أن يتعلــم رؤيــة 

ــا أي شــيء، وال يشــتق  ــع منه ــي ال ينبغــي أن يتوق ــة الوســطى الت السياســة باعتبارهــا تســلية للطبق

هــذا الشــعب فهمــه للعالــم ومعيــن هويتــه مــن السياســة مــن السياســة، بــل مــن المصانــع الخياليــة 

لصناعــة ثقافــة عالميــة عاليــة الربحيــة يجــب أن تحقــق أرباًحــا طائلــة بواســطة تشــريع انتــزاع القيمــة 

المضافــة بســرعة مــن خــالل نجــوم مجــاالت أخــرى لصناعــة المــال علــى وجــه الخصــوص، كمــا تعمــل 

طبقــة وســطى احتجاجيــة جديــدة مــن أصحــاب رؤوس المــال اإلنســانية بجاهزيــة عاليــة وذات توجــه 

"لعدالــة اإلنجــاز" بوصفهــا قاعــدة جماهيريــة للتحــرر المتقــدم للرأســمالية ضــد تدخــالت مدفوعــة 

ديمقراطًيــا علــى اســتثمار بشــكل خــاص فــي رقيهــا وتقدمهــا هــي وأطفالهــا وكذلــك أطــر االســتهالك 

(Streeck 2012a) الطموحــة للغايــة لدرجــة عــدم قــدرة البضائــع الجمعيــة أن تكــون مرضيــة لهــم

هنــاك محــاوالت متفــق عليهــا دولًيــا لدمــج أمــوال الــدول الغنيــة صاحبــة الديمقراطيــات 
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كمــا قلنــا منــذ فتــرة التســعينيات، ومــن الممكــن أن نشــتق منهــا بعــض التخمينــات عــن كيــف ســتبدو 

ــا فــي المســتقبل وكيــف ســتعمل،  ــة وأوروب إجــراءات التوحيــد المقــررة علــى مســتوى قانــون الدول

ويكمــن أحــد الفــوارق المهمــة أمــام الموجــة األولــى مــن التوحيــد المالــي فــي كثيــر مــن الــدول أن 

هــذا التوحيــد كان مرافًقــا لتحريــر أســواق رؤوس المــال التــي مكنــت قطاعــات عريضــة مــن الشــعب 

مــن تســوية إشــكالية الدخــل الجامــدة والمنخفضــة وتقليــل الخدمــات الحكوميــة االجتماعيــة واألخرى 

مــن خــالل الحصــول علــى قــروض مــن أكثــر األنمــاط اختالًفــا، إال أن هــذه اإلمكانــات التعويضيــة لــم 

تعــد موجــودة فــي األزمــة الماليــة والتــي يجــب عرقلتهــا مــن خــالل تنظيــم جديــد لالقتصــاد المالــي، 

لــذا ســيحدث االنتقــال الوشــيك إلــى الدولــة  العالميــة الُموحــدة ليــس فقــط تحــت ضغــط أكبــر مــن 

"األســواق" والمنظمــات الدوليــة بــل ومــن غيــر تخديــر نســبًيا.

ــه  ــة وعالقت ــدول األوروبي ــام ال ــي تشــكيل نظ ــالث طــرق ف ــج الوشــيكة بث ــات الدم وستســاهم عملي

ــي: ــى النحــو التال ــد عل ــن جدي باالقتصــاد الرأســمالي م

الــدول ألقــل . 1 إذا كانــت لخبــرات عــام 2008م مغــزى فســوف يحــدث دمــج لموازنــات   

بالكامــل.(110)  أو  مؤقًتــا  أقــل  ونفقــات  أعلــى  إيــرادات  خــالل  مــن  ولــو  حتــى  مســتوى، 

وســيكون معنــى الدمــج فــي النقــاش العــام هــو التقليــص والتخفيــض، فالتحــرر العالمــي 

الدخــول  علــى  أعلــى  فــرض ضرائــب  ســيجعل  الخصــوص  وجــه  علــى  الماليــة  لألســواق 

مناقشــتها،(111)  عــدم  لدرجــة  معقولــة  غيــر  دولًيــا  المتنقلــة  الشــركات  وأربــاح  المرتفعــة 

110-   توصي النظرية االقتصادية المتفهمة لرأس المال بما يلي: "في الوقت الذي اليكون فيه للتعديالت في النفقات تداعيات مستترة تتسبب الزيادات 
الضريبية في خسائر إنمائية فادحة ودائمة. فعناصر الطلب المتجمع الذي يتضح به الفارق في تفاعل األداء االقتصادي مع إجراءات التعديل القائمة على 
 Agnoli,) .النفقات والدخل هي االستثمارات الخاصة. حيث تتعافى ثقة المستثمرين [...] بعد تخفيض النفقات أسرع من تعافيها بعد الزيادات الضريبية
إذا صاحبها إصالحات هيكلية  االقتصادي  بالنسبة لألداء  أقل ضرًرا  المالي تكون  "أن إجراءات االستقرار  المؤلفون  Alesina et al. 2012, 26) كما وجد 
تلك التي تشير إلى تغير سياسي "حاسم".. وليس هناك فوارق بين االستراتيجيتين الخاصتين بالدمج والتوحيد. ما يخص السياسة النقدية  [...] تختلف 

االستراتيجيتان فيما يتعلق بإصالحات على جانب العرض وبهدف التحرر العام بالنسبة إلى اإلجراءات المصاحبة."

111-   تمثل الدراسة المذكورة استثناًءا. يذكر أنها صادرة عن المعهد األلماني لألبحاث االقتصادية (Bach 2012).  فالزيادات الضريية التي أقرها الرئيس 
الفرنسي المنتخب مؤخرًا على األغنياء فّعلت من االستعدادات الكبيرة   للتهرب الضريبي وفًقا للتقارير الصحفية الصادرة بعد ذلك بوقت قصير.انظر إلى 

مقال:
  Indigestion for ‘les Riches’ in a Plan for Higher Taxes  الصادر في جريدة نيويورك تايمز األمريكية بتاريخ السابع من شهر إبريل عام 2012م 

والذي ورد به:
 Many companies are studying contingency plans to move high-paid executives outside of France, according to consultants,
 lawyers, accountants and real estate agents — who are highly protective of their clients and decline to identify them by name. They
 say some executives and wealthy people have already packed up for destinations like Britain, Belgium, Switzerland and the United
.States, taking their taxable income with them
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ــة،  ــا الماضي ــي الخمســة عشــر عاًم ــب ضــد التوجــه الســائد ف ــادة الضرائ ــل زي ــم تفعي ــد يت وق  

ــر  ــب غي ــادر الضرائ ــل مص ــبان أن تظ ــي الحس ــع ف ــرض أن يوض ــن المفت ــك فم ــدث ذل وإذا ح

المتحركــة وخاصــة المصروفــات االجتماعيــة وضرائــب االســتهالك مقيــدة فــي األســاس؛ أي أنهــا 

غيــر كافيــة لتمويــل مســتوى النفقــات المتنامــي تاريخًيــا للــدول الحديثــة فــي دســتورها الحالــي، 

وفــي الوقــت ذاتــه وبغــض النظــر عــن ذاك قــد تســاهم فــي جعــل نظــم الــدول القوميــة أكثــر 

ــه بالفعــل. ــة ممــا هــي علي رجعي

ســُيفرض تخفيــض اإلنفــاق الحكومــي الوشــيك علــى هــؤالء المحتاجيــن إلــى الخدمــات العامــة . 2

بســبب دخولهــم المنخفضــة، ثــم ســيتم إلغــاء التشــغيل فــي القطــاع العــام وزيــادة الضغــط علــى 

األجــور المدفوعــة فيــه، وســيصاحب ذلــك مزيــد مــن موجــات الخصخصــة وزيــادة مســتمرة فــي 

توزيــع األجــر، وســيزداد تبايــن الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الحكوميــة الُموحــدة مثــل قطــاع 

الصحــة والتعليــم والتدريــب وفًقــا للقــوة الشــرائية للعمــالء المختلفيــن، وفــي المجمــل سيرســخ 

تخفيــض حجــم اإلنفــاق الحكومــي والعمــل الحكومــي شــكل الســوق بوصفــه أهــم آليــة لتوزيــع 

ــا بعــد  ــرة م ــة لفت ــة الغني ــة الدول ــي إلعــادة هيكل ــاة واســتكمال البرنامــج النيوليبرال فــرص الحي

الحــرب العالميــة أو القضــاء عليهــا.

ســيؤدي تخفيــض موازنــات الــدول إلــى حتميــة اســتخدام جــزء متنامــي مــن النفقــات اإلجماليــة . 3

ــذي يمثــل ضــررًا علــى مصــادر اإلنفــاق  للــدول علــى تعهــدات إنفــاق قائمــة بالفعــل، األمــر ال

التــي تقرهــا كل دولــة قوميــة كمــا ســيلحق الضــرر البرامــج الجديــدة التــي تتفاعــل مــع مواطــن 

ــر  ــذا األم ــح ه ــرة(112)(Streeck und Mertens 2010)  ويصب ــة المتغي ــكالت المجتمعي المش

ــة  ــوق الخدمي ــى الحق ــض ف ــا تخفي ــه غالب ــى يصاحب ــن أن التقشــف المال ــم م ــى الرغ ســارًيا عل

ــدم  ــع تق ــيء أو م ــادي الس ــع االقتص ــع الوض ــزداد م ــة ي ــم المطالب ــق له ــن يح ــدد م ، وألن ع

المواطنيــن فــي العمــر فــإن تقليــل المطالــب يعنــي تقليــل ضــروري للحجــم الشــامل للنفقــات 

ــم لمســتقبل كل فــرد. وهــو أمــر مؤل

ــة  ــى البنيـ ــاق علـ ــى اإلنفـ ــة هـ ــات الحكوميـ ــض الموازانـ ــتتأثر بتخفيـ ــي سـ ــور التـ ــر األمـ وأكثـ

التحتيـــة الفســـيولوجية والسياســـة األســـرية والتعليميـــة والبحثيـــة وســـوق العمـــل النشـــط وكلهـــا 

112- يعد اإلنفاق الحكومي ملزًما إذا لم يتم تخفيضه تلقائيًا ألسباب سياسة أو قانونية. فأجور العاملين بالحكومة والمعاشات وخدمة الديون المفروضة 
على الحكومة جزء من تلك النفقات، ومن البديهي في األساس وعلى المدى الطويل أن تصبح كل النفقات الحكومية المفروضة قانونيًا موضوع لتفاوض 

.Streeck und Mertens 2010 .المشرع
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ـــي  ـــة ف ـــتثمارات العام ـــح أن االس ـــن توضي ـــن الممك ـــذا كان م ـــى حـــدة، ل ـــة عل ـــكل دول ـــور ترجـــع ل أم

ـــات  ـــن نفق ـــزء م ـــض كج ـــم تنخف ـــعينيات ل ـــرة التس ـــي فت ـــة ف ـــج الميزاني ـــن دم ـــى م ـــة األول المرحل

ـــا  ـــويد وألماني ـــدة والس ـــات المتح ـــبة للوالي ـــي بالنس ـــج االجتماع ـــة بالمنت ـــل بالعالق ـــب ب ـــة فحس الدول

ـــزداد  ـــي ت ـــدول الت ـــى ال ـــي إل ـــد فتنتم ـــال الجدي ـــزب العم ـــادة ح ـــا بقي ـــا بريطاني ـــه، أم ـــدر نفس بالق

ـــام  ـــن ع ـــتمرار م ـــزداد باس ـــل ي ـــض ب ـــم ينخف ـــي ل ـــن الحكوم ـــر أن الدي ـــة  غي ـــتثمارات العام ـــا االس فيه

ـــا إذا  ـــة واالســـثمارات العامـــة ســـيظل قائًم ـــن الدول ـــن العجـــز الحكومـــي أو دي ـــة بي ـــى آخـــر، والعالق إل

ـــة"  ـــتثمارات "االجتماعي ـــاة االس ـــيولوجية ومراع ـــة الفس ـــة التحتي ـــي البني ـــات ف ـــاة النفق ـــم مراع ـــم تت ل

ــا،  ــي لمجتمعاتهـ ــي والمعرفـ ــري واالجتماعـ ــال البشـ ــم رأس المـ ــدول لدعـ ــات الـ ــا أي نفقـ وحدهـ

ـــام 1981م  ـــذ ع ـــات من ـــا النفق ـــي انخفضـــت فيه ـــا الت ـــل ألماني ـــة مث ـــى دول ـــق عل ـــر ال ينطب وهـــذا األم

ـــي  ـــدة ف ـــة الرائ ـــي الدول ـــويد وه ـــبة للس ـــا بالنس ـــل أيًض ـــة، ب ـــف بالمئ ـــتة ونص ـــى س ـــة إل ـــن ثماني م

ـــة. ـــرة بالمئ ـــى عش ـــة إل ـــر بالمئ ـــة عش ـــن ثالث ـــع م ـــا بتراج ـــة تاريخًي ـــتثمارات االجتماعي االس

العالقــة المطروحــة ليســت إلزاميــة مــن الوجهــة المنطقيــة فالــدول قــد تحــاول فــي المرحلــة الثانية 

ــة  ــي الدول ــام ف ــاق الع ــة اإلنف ــد بني ــة تجمي ــى آلي ــاف عل ــا وااللتف ــض ميزانياته ــيكة اآلن تخفي الوش

الُموحــدة(113) والدفــاع عــن اســتثماراتها المجتمعيــة المســتقبلية علــى الرغــم مــن القضــاء علــى العجــز 

أو حتــى زيادتــه، إال أن الخبــرات التــي تكونــت مــن الفتــرة الســابقة علــى عــام 2008م جعلتنــا نــدرك 

مــدى صعوبــة مثــل هــذا المشــروع حيــث أظهــرت هــذه الخبــرات أن االســتقرار المالــي ســيؤدي إلــى 

ــول  ــى التح ــة إل ــة المتوجه ــتقبيلة المجتمعي ــة المس ــة للغاي ــن الخصخص ــد م ــاالت مزي ــادة احتم زي

ــن  ــار الس ــة لكب ــب التاريخي ــاء المطال ــام إلرض ــاق الع ــد لإلنف ــض المتزاي ــا للخف ــي، وموازًي النيوليبرال

مــن المواطنيــن والناخبيــن إلــى ســيؤدى إلــى أن تفقــد دولــة الرفاهيــة دوائرهــا االنتخابيــة بطريقــة  
طبيعيــة.(114)

113-    آلية من الممكن أن نوجزها فيما يلي:" يؤدي العجز في الموازنات العامة إلى ارتفاع مديونية الدولة الذي يزيد بدوره من الضغط على االستقرار 
المالي. وإذا ما تم تجنب زيادة الضرائب فمن الممكن تحقيق االستقرار عن طريق خفض النفقات. وهذا األمر ينطبق بالضرورة على النفقات التي تقر 
النفقات  أنه في حالة خفض  المتوقع  فمن  منفردة  بقرارات  إقرارها  يتم  العامة  االستثمارات  قانونيًا. وألن  الملزمة  النفقات  أقوى من  منفردة  بقررارات 
اإلجمالية أن تنخفض هي األخرى. ومن الواضح أن هذا األمر ال ينطبق على االستثمارات التقليدية في البنية الفسيولوجية فحسب بل ينطبق أيًضا على 
ما نطلق عليه اسم االستثمارات "اللينة" بغض النظر عن أن حجمها صغير بنظرة مطلقة. وإذا أرادت الحكومات الوصول لالستقرار المالي أو لزم عليها أن 
تنشد ذلك فمن الممكن أن تدافع عن استثماراتها "اللينة" أو تزيدها إذا ما كانت هناك حيثيات لذلك وإذا كانت مستعدة وقادرة على فرض ضرائب أعلي. 

(Streeck and Mehrtens 2012, 23)

114-   من الممكن الوصول إلى تسريع محدد للتخلص من النفقات الُملزمة للدولة عن طريق ارتباط الرعاية الوجودية للدولة الغنية "بقواعد األجداد" ومن 
ثم عدم نقلها لألجيال الالحقة أو بمدى محدد. األمر الذي سيسهل من تقليل الثقة السياسية بهم بوصفهم امتيازًا لكبار السن.
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ــى  ــول عل ــا الحص ــب أيًض ــال، ويج ــواق الم ــط أس ــن ضغ ــرر م ــرورة التح ــي بالض ــج ال يعن الدم

ــا  ــادة ألنه ــر بزي ــى آخ ــام إل ــن ع ــا م ــت ميزانيته ــو ختم ــى ل ــدة حت ــة الُموح ــي الدول ــرض ف الق

ــا أو عليهــا إعــادة تمويلهــا، علــى الرغــم مــن أن الدعايــة للدمــج  قــادرة علــى دفــع ديونهــا تدريجًي

ــة(115)  ــذه الطريق ــواق" به ــام "األس ــيادتها أم ــة س ــتعيد الدول ــأن تس ــد ب ــق الوع ــن طري ــدث ع تح

115- كان ذلك دافعا قويا خلف اإلصالح الصارم ألموال حكومة السويد بعد األزمة المالية الثانية التي مرت بها في فترة التسعينيات. حيث وصف وزير 
المالية السويدي آنذاك (جوران يرسون) هذه العالقة بالعودة للوراء كالتالي: " األمر كان متعلقا بالديمقراطية نفسها. لماذا يتم انتخاب نواب البرلمان إذا 
كان صندوق النقد الدولي هو من سيتخذ القرارات؟ لماذا نخوض حملة انتخابية إذا لم تكن لدينا القدرة الكاملة على اتخاذ القرارات؟ كان ذلك أمرًا مهيًنا 
[...] عندما ذهبت إلى وول ستريت أول مرة محاوال اقتراض أموال لتمويل العجز قابلت مجموعة من الشباب تترواح أعمارهم بين السابعة والعشرين 
والثامنة والعشرين واستهزءوا بي ونظروا لي كما لو كنت  كائًنا فضائيًا ومعظمهم إن لم يكن جميعهم لم يذهب للسويد من قبل وال يعرفون شيئًا عنها.

(Mehrtens 2013 )

الشكل 3 - 3
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إال أن الفتــرة الزمنيــة التــي مــن الممكــن أن يحــدث فيهــا ذلــك ماتــزال فــي علــم الغيــب وال يمكــن 

ــذى  ــك ال ــل ذل ــة مث ــة لســنوات طويل ــون فائضــا فــي الميزاني ــة الدي ــد تفــرض حري استشــرافها، وق

يمكــن أن تســتهدفه معــدالت النمــو المرتبطــة بمعــدالت تضخــم ال يســتهان بهــا، وحتى ذلــك الوقت 

يجــب علــى السياســة الحكوميــة أن تدفــع لشــعب الســوق  نصيبــه مــن األربــاح باســتمرار ألن هــذا 

ــة فــي أي وقــت،(116) شــريطة  ــد عالي ــة كل انحــراف عــن المســار بفوائ ــى معاقب ــادر عل الشــعب ق

اســتمرار تســوية الموازانــات العامــة، وقــد يكــون بدهًيــا عــدم تراجــع مســتوى تحصيــل الضرائــب. 

ــتوى  ــع مس ــدم تراج ــا ع ــون بديهًي ــد يك ــة، وق ــات العام ــوية الموازان ــتمرار تس ــك اس ــرط ذل وش

تحصيــل الضرائــب، بيــد أن هــذا األمــر ال يمكــن تقديــره فــي الدولــة الُموحــدة، وكمــا أظهــر نمــوذج 

ــات المتحــدة مــن كلينتــون إلــى جــورج بــوش مــن الممكــن أن يعمــل  انتقــال الرئاســة فــي الوالي

ــه  ــذي يجــب مواجهت ــًدا وال ــي تســبب عجــزًا جدي ــب الت ــة كتفســير لخفــض الضرائ ــض الميزاني فائ

بتخفيضــات أخــرى فــي النفقــات لتحقيــق الفائــض (Pierson 2001)،(117)  ويظهــر تضافــر تخفيــض 

ــل  ــا فحســب ب ــم لمصلحته ــة الُموحــدة ال يت ــات الدول ــب أن دمــج ميزاني ــل الضرائ النفقــات وتقلي

لتحقيــق هــدف أكبــر إللغــاء عــام لســلطات الدولــة وتدخالتهــا فــي الســوق، أي جــزء مــن البرنامــج 

النيوليبرالــي المتمثــل فــي التخلــص مــن ســلطات الدولــة وتحقيــق الخصخصــة، ووفًقا لعالمــات نظام 

ــرأي الرئيــس  ــا ل ــرد ممتلــكات المواطنيــن إليهــم"( وفًق ــرًرا "ل ــة مب متقشــف يعطــي فائــض الموازن

األمريكــي الســابق جــورج بــوش)، وبهــذه الطريقــة تغــذي سياســة التوحيــد والدمــج نفســها بنفســها 

116-   في الممارسة العملية ربما ال ترى الدول الملتزمة "بكبح الديون" والبحث عن وقفها، أنها مضطرة  إلى العثور على أشكال جديدة وغير ظاهرة في 
الميزانيات للتمويل المسبق لالستثمارات العامة على وجه الخصوص واستخدام تلك األشكال. ويجب أن يوضع في الحسبان انفتاح سوق واسع لما يعرف 
باسم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول المستقرة التي تحصل فيها الشركات الخاصة على قروض لمقاصد تشييد عامة بدال من الدولة مقابل 
دفع الدولة ومواطنيها بوصفهم مستخدمين لتلك الخدمات لسنوات أو عقود وقد تبعث خبرات أولية مع هذه الترتيبات أن الحكومات والمجالس النيابية 
خاصة في المستويات السفلية ال تتمتع بالقدرة على فهم اتفاقيات الشراكة التي تشمل آالف الصفحات التي سطرتها مكاتب المحامين الدوليين وتقدير 
النفقات والمخاطر تقديرًا سليًما إال فيما ندر. ومن المتوقع بعد ذلك أن مكاتب المستشارين والمحامين ستجد إمكانات خدمية سخية لكنها غالية بالنسبة 
http://de.wikipedia. :مقدمة جيدة لهذا األمر. والمقال صادر على موسوعة الويكبيديا  "Publik Private Partnership" لألجهزة العامة. وتقدم مقالة

.org/wiki/%C3%96ffentlich-private_Partnerschaft

117-    لم تعد هناك حاجة إلى هذا التبرير اليوم. حيث نافس  المرشح األمريكي للرئاسة (ميت رومني) في معركته االنتخابية في عام العجز القياسي 
2012 م بوعده بعدم المساس بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن بل سيضيف إليها تخفيضات ضريبية بقيمة 456 
مليار دوالر بدًءا من عام 2015م. انظر إلى  مقال  "A Tax Plan That Defies The Rules of Math"   الصادر في جريدة نيو يورك تايمز األمريكية في 

الحادي عشر من شهر أغسطس عام 2012م.
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وخاصــة المواطنيــن الذيــن عليهــم توقــع مــا هــو أقــل دوًمــا مــن الدولــة وعليهــم أن يجدوا ألنفســهم 

مزيــدا مــن الســلع بعيــًدا عــن القطــاع العــام، وبهــذا يــؤدي خفــض نفقــات الدولــة إلــى تخفيــض 

الدخــل األمــر الــذي يتطلــب بــدوره تخفيضــات أخــرى فــي النفقــات إذا أصبــح إعفــاء ديــون الدولــة 

فــي مقدمــة األولويــات، ويواجــه التقليــص المســتمر لنصيــب الدولــة فــي االقتصــاد القومــي مصالــح 

ــح  ــة، فكلمــا انخفــض فــرض الضرائــب القتصــاد قومــي أصب ــة الباقي ــون الدول المســتثمرين فــي دي

ــة  ــادات ضريبي ــالل زي ــن خ ــن م ــاب الدي ــتحقاقات أصح ــتخدام اس ــان اس ــة ضم ــى الدول ــر عل أيس
قصيــرة األجــل فــي حالــة الضــرورة.(118)

118-   ال تزال آلية مشابهة  سارية في دولة ديمقراطية اجتماعية أصيلة فيما مضى مثل السويد. وكما أظهر  الباحث (فيليب ميرتنس) في رسالة الدكتوراه 
التي أتمها في مدينة كولونيا األلمانية تستهدف الدولة تحقيق فوائض مالية في ميزانيتها منذ األزمة المالية األخيرة في منتصف فترة التسعينيات بصفة 
مستمرة. واستخدمت الحكومة المحافظة التي أعيد انتخابها عام 2011م هذا األمر للقضاء  المستمر على مديونية الدولة على الرغم من وضعها االقتصادي 
الجيد، ومن ثم يتم استخدام الهدف المروج له والمقبول من قبل الناخبين لحرية الديون الحكومية للدفع بتحويل جذري في بنية الدولة السويدية المرفهة 

على الرغم من الفائض البنيوي المستمر في موازنة الدولة. 
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النمو: العودة إلى المستقبل

منــذ بدايــة األزمــة عــام 2008م تتســارع وتيــرة األحــداث فــي السياســة األوروبيــة، وحدثــت 

ــا مثــل  ــا ديمقراطًي أمــور مثــل اســتبدال ممثليــن لالقتصــاد المالــي برؤســاء حكومــات منتخبــة انتخاًب

(باباندريــو) و(بيرليســكوني) حيــث قــام "اتحــاد الــدول" األوروبــي بتعيينهــم األمــر الــذي لــم يكــن مــن 

المتوقــع حدوثــه، وال يســتطيع الــرأي العــام - إذا كان هنــاك رأي عــام- أن يتابــع األحــداث إال بقــدر 

أقــل فضــال عــن أنــه صــار ســريع النســيان، هــذا األمــر قــد يكــون فــي صالــح السياســة، التــي تمكنــت 

بهــذه الطريقــة فحســب مــن الحديــث عــن "برامــج إنمائيــة" أوروبيــة مــرة أخــرى بعــد االنتخابــات 

ــن الممكــن أن  ــذي م ــن التعــرض لموضــوع التقشــف ال ــام 2012م، فضــال ع ــة والفرنســية ع اليوناني

يــؤدي إلــى االســتقرار والدمــج الــذي يجــب اســتكماله مــن خــالل مــا يعــرف باســم "عناصــر إنمائيــة" 

ممولــة بقــروض عامــة أو خاصــة.

 لــم يكــن انتهــاء رئاســة ســاركوزي لفرنســا هــو الســبب فــي التحــول السياســي فــي النمــو قصيــر 

األجــل فــي سياســة األزمــة األوروبيــة، بــل الصحــوة المؤقتــة لليســارين المتطرفيــن فــي االنتخابــات 

اليونانيــة مــع المعارضــات الداخليــة السياســية المتزايــدة ضــد سياســة حكومــة مونتــي فــي إيطاليــا، 

وفــي ألمانيــا نفســها بــدأت موجــة الســخط مــن الدولــة الُموحــدة مالًيــا التــي تزايــد وضــوح معالمهــا، 

واســتطاع تحديــث وعــود النمــو مــن العصــر الذهبــي للرأســمالية التــي أعقبــت الحــرب تقديــم عــالج 

مؤقــت، واألمــر الحاســم فــي ذلــك أنــه صــارت هنــاك إمكانيــة وصــول حكومــة غيــر ملتزمــة بالمركــز 

األوروبــي الغربــي لســدة الحكــم فــي اليونــان ألول مــرة فــي يونيــو عــام 2012م، وقــد تســتطيع هــذه 

ــة  ــدول المدين ــان واحــدة مــن ال ــة مــن طرفهــا حيــث تعــد اليون الحكومــة إقــرار إلغــاء ديــون الدول

ــاذ  ــل إنق ــدر أق ــا بق ــى ألماني ــة وعل ــة خاص ــا بصف ــى فرنس ــا، وكان عل ــراف أوروب ــى أط ــة عل الواقع

أنظمتهــا المصرفيــة الخاصــة البــارزة قبــل االنهيــار بمزيــد مــن اإلمــدادات مــن أمــوال الضرائــب، ومــن 

المزمــع أن يخــدم إعــالن مــا يعــرف باســم "حزمــة النمــو" إغــراء اليونانييــن باالســتغناء عــن اســتراتيجية 
كانــت تبــدو نوعــا مــن االنتحــار المالــي مــن وجهــة نظــر أوروبــا الغربيــة.(119)

119-   ولم تتفاعل االستعارة الجديدة للنمو مع االحتياج المتزايد لتشريع سياسة تقشف بأن تنظر إلى النمو كأجر "لإلدخار" المنشود بل مع أمل حكومات 
الدول المدينة الحصول على دعم مالي من موارد بروكسل النقدية. حّسن الرئيس الفرنسي الجديد (فرانسوا أوالند) من توقع النمو بوصفه عالًجا لصراعات 
التوزيع بين الرأسمالية والديمقراطية. إال أنه لم يتمكن من توضيح كيف ستتفق السياسة الداخلية التي أعلنها مع أهداف الوحدة المتفق عليها والُملزمة 

على المستوى األوروبي.
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ــى  ــة للمــرة األول ــة واقعي ــور إمكاني ــان فــي ظه ــي اليون ــزة اليســارية السياســية ف       تســببت اله

لخروجهــا مــن نطــاق العملــة األوروبيــة الُموحــدة األمــر الــذي رفــع الثمــن الــذي كانــت أوروبــا الغربية 

مســتعدة لتقديمــه لبقــاء اليونــان فــي نطــاق العملــة الُموحــدة، وقــد يدفعنــا ذلــك إلــى الشــك فــي 

إمكانيــة وجــود نتيجــة لبرامــج اإلنفــاق المبرمــة فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر يونيــو عــام 2012م. 

بــدت السياســة اإلنمائيــة الجديــدة الموعــودة غيــر الواقعيــة مثــل ســابقتها ولــم يحــدث نقــاش جــاد 

عــن الســبب الــذي يجــب أن يجعلهــا أكثــر نجاًحــا مــن ســابقتها، وكانــت البرامــج اإلنمائيــة األوروبيــة 

ــال  ــبانيا والبرتغ ــل ألس ــان ب ــط بالنســبة لليون ــس فق ــل لي ــر قلي ــة لعشــرات الســنين بحجــم غي قائم

ــى  ــرة الســبعينيات وانتقلــت إل ــة أنظمتهــا الفاشــية فــي فت ــدول الثالث ــذ أن أســقطت ال ــا، أي من أيًض

الديمقراطيــة البرلمانيــة علــى غــرار نمــوذج أوروبــا الغربيــة، وســاهم االتحــاد األوروبــي بنصيــب األســد 

ــى البحــر المتوســط  ــة عل ــالث دول المطل ــة للث ــة التحتي ــي البني ــة ف ــل االســتثمارات العام ــي تموي ف

بصناديقــه الماليــة الهيكليــة والترابطيــة المختلفــة حتــى فتــرة التســعينيات كمقايضــة البتعادهــا عــن 

ــرة  ــي فت ــائًعا ف ــه كان ش ــل لكن ــا بالكام ــن واقعًي ــم يك ــذي ل ــي ال ــيوعي األوروب ــة الش ــار التنمي مس

ــا  ــا وفرنس ــع ألماني ــيك م ــي الوش ــادي واالجتماع ــارب االقتص ــترك بالتق ــل مش ــى أم ــبعينيات، عل الس

وشــمال إيطاليــا، لكــن كان يجــب انتظــار ذلــك األمــر طويــال، ولــم يتــم الوصــول إليــه منــذ وقــت طويل 

عندمــا انتقلــت المســاعدات الماليــة مــن أوروبــا الغربيــة بشــكل ضئيــل فــي فتــرة التســعينيات(120) 

ليــس فقــط ألنــه وجــب عليهــا المشــاركة مــع الديمقراطيــات الناشــئة فــي أوروبــا الشــرقية وانشــغال 

ألمانيــا "ببنائهــا أللمانيــا الشــرقية" بــل ألن الــدول الغنيــة فــي تلــك الفتــرة كانــت قــد دخلــت مرحلتهــا 

األولــى لالســتقرار والثبــات المالــي.

ــة  ــة "للكنزي ــة خارجي ــا لسياس ــاره مكافئ ــه باعتب ــن وصف ــن الممك ــك كان م ــد ذل ــدث بع ــا ح وم

التســعينيات  لفتــرة  القوميــة  للــدول  الداخليــة  السياســة  فــي   (Crouch 2009)"المخصخصــة

كبديــل للخدمــات التحويليــة الحكوميــة مــن خــالل تحســين إمكانــات الحصــول علــى قــروض 

ــا ــد ألماني ــى توحي ــا عل ــة فرنس ــل موافق ــرة، ومقاب ــذه الم ــا ه ــس داخله ــي ولي ــاق الدول ــي النط ف

120-    حصلت إيطاليا بوصفها عضًوا مؤسًسا لالتحاد األوروبي االقتصادي على الجزء األكبر من أموال الصناديق المالية اإلقليمية لبروكسل كمساعدة هيكلية 
للجنوب. ونتيجة أدائها االقتصادي الُمعّدل أصبح لها ميزانية متوازنة أمام االتحاد األوروبي منذ فترة الثمانينيات.
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عــام 1990م تمــت الموافقــة علــى انضمــام  الــدول الثالثــة األعضــاء الواقعــة علــى البحــر المتوســط 

ــوع مــن برنامــج  ــا كن ــة تطبيقه ــة الُموحــدة مــع بداي ــة األوروبي ــة لنطــاق العمل ــة الضعيف ذات البني

النمــو واالســتقرار، حيــث يتعيــن للدخــول اآلمــن ألســواق أوروبــا الغربيــة واســتبعاد مخاطــر العملــة 

ــد المفروضــة  ــن انخفضــت الفوائ ــة، لك ــات القومي ــريع لالقتصادي ــار س ــب ازده للمســتثمرين األجان

ــدة  ــا المتزاي ــل ديونه ــا، وإعــادة تموي ــل عجــز ميزانياته ــى حكومــات دول البحــر المتوســط لتموي عل

قبــل العملــة الُموحــدة بســرعة  قبــل أن تصــل  عملًيــا للمســتوى األلمانــي فــي البدايــة الرســمية، وال 

ــة  ــأن "األســواق" اعتقــدت أنهــا تملــك ســبًبا لتوقــع أن إجمالــي دول العمل يمكــن تفســير ذلــك إال ب

األوروبيــة الُموحــدة ســيحل محــل عــدم دفــع الدفعــات النقديــة وبالتالــي قــد يكــون تقــارب نســبة 
الفوائــد مبــرًرا ويتقــدم التقــارب المتوقــع أو المأمــول لــألداء االقتصــادي بشــكل مــا علــى األقــل.(121)

ومــن الممكــن أن يتضــح فــي حالــة اليونــان علــى نحــو نموذجي كيــف تحققــت الخصخصــة لدولة 

الرفاهيــة بيــن دول االتحــاد األوروبــي، فصــارت اليونــان عضــًوا فــي االتحــاد األوروبــي عــام 1981م 

وانضمــت للعملــة األوروبيــة الُموحــدة مــن عــام 2001م. وعندمــا تــم اإلعــالن عــن نيــة دول أوروبــا 

الغربيــة فــى منتصــف التســعينيات لضــم اليونــان للعملــة الُموحــدة انخفضــت الفائــدة التــي كان 

يجــب عليهــا أن تدفعهــا مقابــل الديــن مــن ســبعة عشــر إلــى ســتة بالمئــة خــالل خمــس ســنوات، 

وفــي الوقــت نفســه تقلصــت المبالــغ الماليــة الصافيــة التــي يدفعهــا االتحــاد األوروبــي لليونــان مــن 

أربعــة إلــى اثنيــن بالمئــة مــن الناتــج المحلــي باليونــان، بتوقع واضــح أن الــدول قد تكون قــادرة اآلن 

علــى مــلء الفــراغ الناشــيء فــي ســوق رأس المــال، ونجحــت اليونــان فــي ضغــط عجــز ميزانيتهــا في 

أقــل وقــت ممكــن مــن تســعة إلــى ثالثــة بالمئــة مــن الناتــج المحلــي قبــل االنضمــام إلــى العملــة 

الُموحــدة  ومــن ثــم حققــت واحــد أو اثنيــن مــن معاييــر االنضمــام لهــا علــى األقــل، وبعــد أن قلــل 

انضمــام اليونــان للعملــة الُموحــدة مــن تمويــل قــروض نفقاتهــا العامــة عــاد العجــز ليــزداد بســرعة 

مــرة أخــرى وصــار عــام  2008م أعلــى من عــام 1995م، وعلــى الرغم من ذلك وبســبب حجــم الفوائد

121-      شجعت المفوضية األوروبية بشدة تقارب الفائدة لمستوى منخفض الذي أتاح لدول مثل البرتغال واليونان  االستدانة بقروض عالية. وسمحت 
اتفاقيات  باسم  الُموحدة  وما يعرف  األوروبية  العملة  الواقعة في نطاق  األعضاء  بالدول  الخاصة  القروض  استخدام سندات  األوروبية  للبنوك  المفوضية 
إعادة الشراء من الكل بالتساوي كأمان بعيًدا عن الحدود القومية (Gabor 2012) نهاية فترة التسعينيات، حيث أتاح هذا األمر للدول صاحبة االقتصاديات 
المشتركة "والخدمات  السوق  االتحاد األوروبي عن  المسؤول في  المفوض  لها. وكان (ماريو مونتي) هو  الحصول على قروض بشروط مناسبة  الضعيفة 

المالية".
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المنخفضــة بشــدة ازداد انخفــاض معــدل الفائــدة أي حصــة خدمــة الديــون فــي النفقــات الحكوميــة 

ــة  ــة األوروبي ــل العمل ــع تفعي ــن 100% م ــد ع ــا يزي ــى م ــل إل ــذي وص ــي ال ــن الحكوم وازداد الدي

ــدة  ــام  2008م ازداد العجــز وحجــم الفائ ــد ع ــن بع ــة فحســب، لك ــي البداي ــا ف الُموحــدة تدريجًي

بشــدة ومعهمــا معــدل الفائــدة والديــن الحكومــي، والشــيء الوحيــد المؤكــد الــذي تبقــى لليونــان 

مــن عضويتهــا فــي العملــة األوروبيــة الُموحــدة اليــوم هــو مســتوى دينهــا العــام المرتفــع بمقــدار مــا 

يقــرب مــن ســتين بالمئــة ألدائهــا االقتصــادي الســنوي مقابــل عــام 1995م.

الشكل 3 - 4
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اســتطاعت اليونــان والبرتغــال تحديــًدا اســتبدال التحويــالت النقديــة الماليــة مــن بروكســل بقــروض 

ــورو،(122) إال أن التدفــق  ــة الي ــرة التــي شــهدتها عمل ــرة االزدهــار القصي ــد منخفضــة فــي فت ذات فوائ

المالــي الهائــل علــى مــر الســنين أســفر عــن تكويــن فقاعــات مؤقتــة بــدت كمــا لــو أنهــا نمــًوا لكنهــا 

فــي الحقيقــة لــم تكــن كذلــك، األمــر الــذي تكــرر حدوثــه بعــد عــام 2008م بطريقــة فادحــة، واتضــح 

ــة  ــات العام ــد الموازن ــم تع ــة ول ــدة منخفض ــعار فائ ــروض بأس ــخ الق ــف ض ــا توق ــا عندم ــك جلًي ذل

والشــركات قــادرة علــى خدمــة ديونهــا بســبب أزمــة النظــام المالــي العالمــي.

 وقــد أثــار الدهشــة أن األزمــة الماليــة لــم تلعــب دوًرا فــي الســؤال المطــروح للنقــاش العــام والــذي 

دار حــول عــدم وجــود أي شــخصية فــي أجهــزة المراقبــة الشــاملة للــدول القوميــة العظمــى واالتحــاد 

ــا كان  ــة م ــن مالحظ ــت م ــد تمكن ــة (OECD) فق ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــي ومنظم األوروب

يحــدث أمــام أعينهــا، عندمــا لــزم علــى اليونــان إخفــاء حالــة دينهــا كــي تنضــم إلــى نطــاق العملــة 

ــتثمار  ــك االس ــاعدها بن ــة، وس ــدة منخفض ــد جدي ــرة بفوائ ــرض بكث ــدأت تقت ــدة وب ــة الُموح األوروبي

األمريكــي (جولدمــان ســاكس) فــي تجميــل حســاباتها البنكيــة مقابــل رســوم  مبالــغ فيهــا كمــا هــو 
معتــاد فــي هــذا البنــك.(123)

ــدوث  ــبك" بح ــي "المتاش ــي الدول ــع المال ــي المجتم ــخص ف ــعور أي ش ــدم ش ــا ع ــدوا واقعًي وال يب

كارثــة، شــغل عالــم االقتصــاد اليونانــي (لــوكاس باباديمــوس) منصــب رئيــس البنــك المركــزي 

المركــزي األوروبــي (ثــم أصبــح  البنــك  نائبــا لرئيــس  أتــم عملــه أصبــح  اليونانــي. وبعــد أن 

جــاء  متخصًصــا"  "خبيــرًا  بوصفــه  2011م  عــام  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  معــروف  هــو  كمــا 

الدائنيــن  أمــوال  تســديد  علــى  بــالده  قــدرة  السياســي ومكلًفــا بضمــان  الحقــل  مــن خــارج 

ــت  ــد انقطع ــورت ق ــى فرانكف ــه إل ــد انتقال ــدق أن بع ــا أن نص ــل علين ــات")، فه ــالل "إصالح ــن خ م

كل اتصاالتــه بوطنــه تماًمــا لدرجــة عــدم معرفتــه بالوضــع الحقيقــي لديــون اليونــان؟ جديــر 

122-   لم تكن الدولة اإلسبانية هي الوحيدة المدينة بل استدان أيًضا القطاع الخاص بها بفضل تحرير الحكومة اإلسبانية لنظام اإلقراض بقدر مبالغ فيه 
حيث تمكنت البنوك اإلسبانية من الحصول على قروض بأسعار فائدة رخيصة مثل الدولة اليونانية.

 Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners" 123-   انظر إلى جريدة بلومبرج بتاريخ السادس من شهر مارس عام 2012م في مقال بعنوان
as Cleint Unravels"  بدأ المقال كالتالي:

 On the day the 2001 deal was struck, the government owed the bank about 600 million euros ($793 million) more than the 2.8 
 billion euros it borrowed, said Spyros Papanicolaou, who took over the country’s debt-management agency in 2005. By then,
 the price of the transaction, a derivative that disguised the loan and that Goldman Sachs persuaded Greece not to test with
.competitors, had almost doubled to 5.1 billion euros
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بالذكــر أنــه قــد تزامــن انتقــال (باباديمــوس) إلــى البنــك المركــزي األوروبي مع تعييــن (ماريــو دراجي) 

ــة-  ــك جولدمــان ســاكس والمســؤول عــن الصفقــات األوروبي ــذي شــغل منصــب نائــب رئيــس بن -ال

رئيًســا للبنــك المركــزي اإليطالــي Banca d›Italia إلــى جانــب مقعــده فــي الجهــاز التنفيــذي للبنــك 

المركــزي األوروبــي، واألمــر األكثــر احتمــاال مــن هــذا التغييــر فــي المناصــب الــذي كان مرتبًطــا بنوبــة 

مــن فقــدان الذاكــرة هــو حالــة قناعــة السياســة وأصحــاب رؤوس المــال ذوي النفــوذ باإلحــالل الممكن 

مــن خــالل العملــة الُموحــدة للتحويــالت الدوليــة عبــر اقتــراض الــدول الفرديــة.
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 فالسياســة وصناعــة المــال كانــا أكثــر ســعادة ورضــاًء ألن المجــال المالــي للسياســة قــد اســتنفذ، 

ــة تمــزق كل  ــي حال ــه ف ــول فكــرة أن ــًدا لنفســها وســمحت بقب وفتحــت صناعــة المــال أســواًقا جدي

ــدول األفقــر، كمــا ســتحمي  ــون ال ــراًءا ســوف تتحمــل دي ــر ث ــدول األكث ــة فــإن ال الخيــوط فــي النهاي

ــة أضــرار. ــة مــن أي ــة واألمريكي ــة األوروبي ــى المؤسســات المالي ــدول األغن ال

ــة  ــي اللعب ــدرج ف ــي" الم ــج "اإلنمائ ــدو البرنام ــد يب ــة ق ــل األزم ــا قب ــرة م ــرات فت ــوء خب ــي ض ف

األوروبيــة مثــل سياســة رمزيــة بعــد االنتخابــات اليونانيــة والفرنســية عــام 2012م(124)  حيــث عــرف أو 

تمكــن كل المشــاركين فــي اتخــاذ القــرارات مــن معرفــة أن المســاحة الماليــة لــدول المركــز األوروبــي 

لتمويــل "تحفيــز النمــو" صــارت أضيــق بشــكل غيــر متســاو ممــا كانــت عليــه فــي فتــرة التســعينيات 

، وأن القــروض فــي ســوق رأس المــال لــم تعــد متاحــة وقريبــة مــن المــدى والشــروط مثــل الفتــرة 

ــذاك الســتخدامها فــي دول  ــة آن ــر كافي ــع القــرن مباشــرة، وإذا كانــت المــوارد غي التــي أعقبــت مطل

طــرف أوروبــا أكثــر مــن مجــرد نمــو زائــف فكيــف تبــدو هــذه المــوارد اليــوم؟ واألمــر الوحيــد الــذي 

تمكــن مــن التأثيــر علــى اإلجــراءات الُمّتخــذة فــى صيــف عــام 2012م لتحفيــز النمــو ســاعد الحكومــة 

الفرنســية علــى حفــظ مــاء الوجــه وبــث األمــل فــي إمكانيــة توفيــر أمــوال لحكومــات الدولــة الواقعــة 

ــاء  ــن إعط ــا م ــة ويمكنه ــا الحكومي ــى أجهزته ــاق عل ــا اإلنف ــتطيع فيه ــي تس ــا الت ــرف أوروب ــى ط عل
تكليــف أو آخــر لعمالئهــا.(125)

     عــالوة علــى ذلــك كان ومــازال ســارًيا فــي أوروبــا الُموحــدة المبــدأ الســائد للنيوليبراليــة الــذي

 Miegel) 124- تعمدت إغفال االهتمام بالسؤال األساسي عما إذا كان النمو يستطيع أن يكون له بعًد واقعي اقتصادًي وسياسًي. للمزيد انظر إلى كتاب
(2010

125- للتعرف على  القررات المبرمة صيف عام 2012م انظر إلى مجلة "شبيجل أونالين" بتاريخ 27 يونيو بعنوان "مجازية النمو لالتحاد األوروبي – االتفاق 
الزائف"  (EU- Wachstumsrhetorik: Der Mogelpakt)حيث تشير المقالة إلى "االتفاقية اإلنمائية" التي تختلف عن "االتفاق المالي" ال تعد اتفاقًا  
ملزًما قانونيًا بل ورد في ملحق بإعالن قمة رؤساء حكومات 27 دولة في االتحاد األوروبي. "على الرغم من ذلك هناك حديث  رسمي عن "اتفاق للنمو 
والتشغيل" والمزمع اقتراح أنه يتعلق بنظير متوازن لالتفاق المالي." حيث يوضح االتفاق تحضير 130مليار يورو لإلجراءات المحفزة للنمو. ومحسوب في 
هذا المبلغ 55 مليار يورو المخطط لهم عام 2013م للصناديق الخاصة بتمويل الهيكلة (والتي تذهب إلى الدول المحتاجة في االتحاد األوروبي) ومبلغ 
غير محدد بعد ولم يصرف عام2012م من الصناديق نفسها. حيث يفترض القرار من دون أي مزيد من اإليضاحات ضرورة استخدام تلك األموال بشكل مؤثر 
على النمو كما يجب تقسيم مبلغ ستين مليار يورو على أربع سنوات كقروض إضافية من بنك االستثمار األوروبي على شركاء من القطاع العام والخاص في 
الدول المدينة. بيد أنه ال توجد مشروعات مماثلة لشركاء محتملين من القطاع الخاص بسبب مخاطرة الخسارة. وفي النهاية يجب تخصيص مبلغ يصل إلى 
ثمانية عشر مليار يورو من الموازنة الحالية لالتحاد األوروبي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص لمشروعات أوروبية خاصة بالبنية التحتية كضمانات. ولم 

يرد ذكر  أموال جديدة في أي مكان.
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ــة كل المنظمــات  ــي إزال ــي تســتحق هــذا االســم تكمــن ف ــدة الت ــو" الوحي ــأن "سياســة النم ــد ب يفي

والمؤسســات الُمعرقلــة للســوق والمنافســة مــن كل نــوع ســواء أكانــت اتحــادات احتكاريــة، أو غــرف 

ــة  ــى لألجــور وحماي ــة(126) أو الحــد األدن ــود الحكومي ــات، أو أدوات التحــرر مــن القي ــة، أو نقاب تجاري

التشــغيل، وكان المقصــود مــن ذلــك – ومــازال – هــو توقعــات الــدول الدائنــة مــن الــدول المدينــة 

"إصالحــات هيكليــة" ومــن هــذا المنظــور ينطبــق فــي الحقيقــة اإلدعــاء بــأن اإلجــراءت المحفــزة للنمو 

ُتعــد جــزًءا مــن سياســة التعافــي مــن البدايــة، والتحــرر مــن القيــود الحكوميــة بوصفــه برنامًجــا إنمائًيــا 

لــه ميــزة سياســية كبيــرة فــي أن أحــدا ال يســتطيع أن يتوقــع حــدوث معجــزة علــى المــدى القصيــر، 

حتــى لــو تــم اســتبعاد حــدوث معجــزة علــى المــدى األطــول، فمــن الممكــن تفســير ذلــك فــي عالــم 

غيــر كامــل بــأن الجرعــة غيــر كافيــة، وفــي أثنــاء ذلــك يجــب وقــف الديمقراطيــة وتنحيتهــا بعيــًدا 

قــدر اإلمــكان مــن خــالل تعييــن "حكومــات خبيــرة" كــي يبقــى المريــض هادَئــا عنــد إعطــاء الــدواء 

المــر، وفــي حالــة األزمــة مــن الممكــن إضفــاء وجــه إنســاني للتحــرر مــن القيــود مــن خــالل عطايــا 

ماليــة رمزيــة حســب نــوع البرنامــج اإلنمائــي، وصــار التحــرر مناســًبا للعصــور الماليــة واالقتصاديــة 

الحاليــة ألنــه ال يكلــف شــيًئا إذا تغاضينــا عــن اســتخدام القــوات الشــرطية التــي ربمــا صــارت ضروريــة، 

ــن دون  ــة وم ــروط الحالي ــا للش ــة وفًق ــة مدين ــي دول ــر ف ــه الظاه ــإن تفعيل ــًرا  ف ــس آخ ــرًا ولي وأخي

تأثيــرات نمــو أصبــح لــه قيمــة ألنــه يســاهم فــي بنــاء الثقــة فــي "األســواق" عــن طريــق إثبــات قدرتهــا 

الحكوميــة المتوقعــة فــي اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة أمــام الشــعب.

126-    مجازًا يُقصد أداة مفضلة للتحرر من القيود الحكومية الخاصة بخبراء معينين من قبل بروكسل بوصفهم وكالء اإلفالس وهما (باباديموس) و(مونتي). 
فأسعار أجرة التاكسي العالية تغضب الطبقة المتوسطة المندفعة تجاه أعمالهم وعائالتهم فإذا خّفض رفع القيود من أجرة التاكسي فمن الممكن  أال تكون 
خاطئة بالكامل. يجب أن يظل غير محسوًما عما إذا تسببت أسعار أجرة التاكسي األقل في روما وأثينا في دفع النمو االقتصادي في منطقة البحر المتوسط .
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استطراد: البرامج اإلنمائية اإلقليمية

ــرة  ــة فت ــة نهاي ــي قراب ــاد األوروب ــا االتح ــي ضخه ــرة الت ــة الوفي ــاعدات المالي ــفر المس ــم تس ــاذا ل لم

التســعينيات فــي الــدول المدينــة مؤخــرًا والواقعــة فــي منطقــة البحــر المتوســط عــن برامــج إنمائيــة 

ــة عــن "اإلنعــاش" القتصــاد مصــاب بالركــود لعــدة أســباب أن  ــة التكنوقراطي مســتدامة؟ أغفلــت الخطب

النمــو االقتصــادي ال يتطلــب شــروًطا مؤسســية فحســب، بــل أيًضــا شــروًطا هيكليــة اجتماعيــة وثقافيــة 

التــي تبعــد كل البعــد عــن كونهــا عالميــة، والتــي مــن الممكــن إعــادة إنتاجهــا ، لكــن ليــس عــن طريــق 

ــي  ــادي ف ــو االقتص ــز النم ــة بتحفي ــت متعلق ــي كان ــات الت ــدول والحكوم ــوزراء؛ فال ــس ال ــرارات مجال ق

ــا علــى أدوات بعينهــا مثــل مســاعدات لســداد األجــور ودعــم  األقاليــم المتراجعــة كانــت معتمــدة دوًم

تأســيس الشــركات ومســاعدات االســتثمار والتخفيضــات االســتثنائية والتســهيالت الضريبيــة واالســتثمارات 

العامــة فــي البنيــة التحتيــة المحليــة. 

وفــي جميــع الحــاالت بــدت مثــل هــذه االســتثمارات باهظــة الثمــن لكنهــا لــم تكــن فاعلــة وفًقــا ألهدافهــا 

المعلنــة إال علــى المــدى الطويــل، هــذا إن كانــت فاعلــة أصــال، ومــن األمثلــة علــى ذلــك أقاليــم ميزوجيورنــو 

(Mezzogiorno)الواقعــة جنــوب إيطاليــا  و"الواليــات الجديــدة" فــي ألمانيــا بعــد عــام 1990م. 

فبالنســبة إليطاليــا قامــت الدولــة المركزيــة واالتحــادات األوروبيــة فــي الســنوات التــي تلــت الحــرب 

بضــخ مبالــغ ضخمــة فــي التنميــة االقتصاديــة للمناطــق الجنوبيــة اإليطاليــة دون احتماليــة تقليــل دائم 

للفجــوة بيــن الشــمال والجنــوب، عندمــا وصــل دخــل الفــرد بأقاليــم ميزوجيورنــو(127) إلــى مــا يزيــد 

عــن النصــف تحــت مســتوى الدخــل المتوســط اإليطالــي بدايــة فتــرة الخمســينيات تقلصــت الفجــوة 

إلــى 33 % حتــى نهايــة نموهــا بعــد الحــرب أى قرابــة عــام 1970م  وبعــد ذلــك زادت الفجــوة حتــى 

منتصــف فتــرة التســعينيات لتصــل إلــى مــا يقــرب مــن 45% كــي تتراجــع قليــال حتــى نهايــة العقــد 
الحالــي وتصــل إلــى مــا يقــرب مــن %41.(128)

ــن الصعــب تجــاوزه  ــه م ــدو أن ــذي يب ــة التراجــع االقتصــادي ال ــوم االجتماعي وتوضــح دراســات العل

127-   تشمل أقاليم ميزوجيورنو جزر صقلية وسردينيا وأقاليم أبوتسو وموليزي وكامبانيا وبازيليكاتا وبوليا وكالبريا.

128-   لكن قد يكون االقتصاد غير الرسمي ألقاليم ميزوجيورنو كبيرًا للغاية الذي يدل على تحكم ضعيف ليس فقط فيما يتعلق بفرض الضرائب بل في 
مراقبة استخدام أموال المساعدات الحكومية.
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ــا الهيمنــة الصلبــة  لألقاليــم الواقعــة بجنــوب إيطاليــا مــن خــالل هيكلهــا االجتماعــي التقليــدي متضمًن

لنخــب الســلطة المحليــة التــي قــد تخشــى مــن التضحيــة بمكانتهــا فــي ركــب التحديــث الرأســمالي، 

ــا لــرأي عالــم االجتمــاع األلمانــي ينــس بيكــرت Jens Beckert فــإن االقتصــاد الرأســمالي يشــترط  ووفًق

ــة للرأســمالية وهــي  ــة الرئيس ــاديء األربع ــى المب ــي إل ــل اليوم ــا يســمح بتوجــه الفع ــا مجتمعًي نظاًم

:المنافســة، واإلبــداع، والقــدرة الماليــة، وروح البيع والشــراء ومكافأتهــا (Beckert 2012)، تختلف النظرية 

االقتصاديــة المعياريــة عــن النظريــة االجتماعيــة فــي أنهــا تزعــم أن مثــل هــذه التوجهــات الســلوكية 

ــذا يصعــب  ــوع مــن الفعــل العقائــدي األنثربولوجــي.(129) ل مشــتركة بيــن البشــرية جمعــاء بواســطة ن

عليهــا فهــم ســبب رفــض مجتمعــات مثــل مجتمعــات أقاليــم ميزوجيورنــو جنــوب إيطاليــا التفاعــل مــع 

"المحفــزات" المتعــددة للتوجــه نحــو عقالنيــة الرأســمالية، فضــال عــن عــدم إدراكهــا لســبب عــدم كفايــة 

إدراج مؤسســات حديثــة مثــل الملكيــة الخاصــة الرأســمالية بمفردهــا لتفعيــل التحديــث الرأســمالي.

الشكل 3 - 9

بعض  أن  يدركون  وال  باالنطالق.   له  السماح  ويُنتظر  فرد  في كل مجتمع وكل   homo economicus االقتصادي"  "اإلنسان  يكمن  لهم  بالنسبة     -129
المجتمعات قد تظل قابعة في توازن إنتاجي منخفض لذا يتعين طرد تلك المجتمعات أو إعادة إصالحها إلخراجها من أسلوب حياتها بواسطة السلطة العامة.
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وال يســتطيع المتخصصــون أنفســم أن يفصحــوا لنــا كــم أنفقــت الدولــة القوميــة اإليطاليــة واالتحــاد 

ــا  ــي إيطالي ــارب القومــي ف ــو ،وإلحــداث التق ــم ميزوجيورن ــة ألقالي ــة اإلقليمي ــز التنمي ــي لتحفي األوروب

ألن أدوات القيــاس دائمــة التغييــر فضــال عــن إعــادة إصــالح المؤسســات المختصــة،(130) وأفضــل تقييــم 

متــاح يشــير إلــى أن التحويــالت الصافيــة لصالــح أقاليــم ميزوجيورنــو اقتربــت مــن نســبة 4% مــن الناتج 

المحلــي فــي إيطاليــا فــي حيــن وصلــت إلــى أقصــى مســتوى لهــا نهايــة فتــرة الثمانينيــات أي إلــى قرابة 

5% ، ثــم انخفضــت بعــد ذلــك فــي المرحلــة األولــى مــن دعــم الموازانــات العامــة إلــى 3.4% فــى نهاية 

القــرن، وعــىل الرغــم مــن هــذا الحجــم التمويــيل الضخــم تعــد أقاليــم ميزوجيورنــو منوذًجــا إلمكانيــة 

تســبب الظــروف االجتامعيــة والسياســية يف فشــل برامــج التنميــة اإلقليميــة، واليــوم يســود اتفــاق يف أن 

الســلطة املحليــة متتــص مســاعدات التنميــة اإليطاليــة مــن الدولــة املركزيــة وتســتغلها لرتســيخ ودعــم 

عالقــات الســلطة املحليــة واملحســوبية، ويف الوقــت نفســه تعلمــت األحــزاب املتحملــة ملســؤولية الدولــة 

املركزيــة مثــل حــزب Democrazia Cristiana ، كــام أنــه مــن املمكــن إســاءة اســتخدام املســاعدات 

الحكوميــة املخصصــة للتنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة لــرشاء الدعــم الســيايس يف شــكل أصــوات انتخابيــة 

ــة  ــة الضخم ــالت املالي ــا التحوي ــامل إيطالي ــون يف ش ــل الناخب ــل أن يتحم ــن املحتم ــة، وكان م مضمون

ألقاليــم ميزوجيورنــو طويــال ألن اليســاريني كانــوا يعتــربون ذلــك فرصــة لخلــق ظــروف حياتيــة متقاربــة 

ــة  ــاند السياس ــاد األورويب س ــي، وألن االتح ــن القوم ــب للتضام ــا ومطل ــا قومي ــا أمن ــا بوصفه يف إيطالي

اإلقليميــة اإليطاليــة بشــدة مــن البدايــة،(131) وســاهم توقــف هــذا الدعــم يف فــرتة الثامنينيــات يف لفــت 

انتبــاه الــرأي العــام لحالــة أن النفقــات عــىل "تنميــة" أقاليــم ميزوجيورنــو مل توقــف الزيــادة املطــردة 

يف الفجــوة بــني أجــزاء الدولــة منــذ مــا يزيــد عــن العــرش ســنوات، ومنــذ ذلــك الحــني ظهــرت معارضــة 

ضــد املزيــد مــن برامــج املســاعدة واتضــح ذلــك األمــر يف صعــود الحــزب اإلقليمــي االنفصــايل بشــامل 

.Lega Nord إيطاليــا

وأظهــرت الحالــة اإليطاليــة أن سياســة النمــو والتنميــة اإلقليميــة عليهــا أن تحــل مشــكالت 

ــدة،  ــة اُملوح ــة األوروبي ــل العمل ــن أج ــاًزا م ــا مج ــد له ــو مع ــام ه ــض ك ــا البع ــة ببعضه ــدة الصل وطي

130-   لذا تم إلغاء صندوق خاص لتنمية الجنوب والمعروف باسم Cassa per il mezzogiorno  وحل محله  تخفيضات ضريية. وتغيرت االستثمارات 
الحكومية في البنية التحتية ودعم قطاعات محددة ودعم استثمار وتحرر ضريبي لشركات خاصة باستمرار ويضاف إلى ذلك برامج تحفيزية أوروبية جديدة.

131-   أتيحت تقديرات التحويالت الصافية اإليطالية للمؤلف كارلو تريجيليا األستاذ بجامعة فلورنسا.
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ــل  ــة داخ ــة االقتصادي ــز التنمي ــة لتحفي ــتخدام أدوات مخصص ــكلة يف رضورة اس ــر أول مش ــث تظه حي

ــا، وبصياغــة  ــه هــو نفســه فائًض هيــكل اجتامعــي تقليــدي يك تنشــط مــن منــو داعــم لنفســه، وتجعل

أخــرى يتعلــق األمــر باســتخدام أمــوال املســاعدات اســتخداًما اســتثامرًيا وليــس اســتهالكًيا، إال أن هــذا 

التمييــز قــد يبــدو صعًبــا يف الحالــة الفرديــة، ويتوقــف نجــاح حــل مشــكلة فاعليــة السياســة اإلقليميــة 

يف وقــت مــا عــىل اســتعداد األقاليــم التــي عليهــا دفــع هــذه األمــوال يف عمــل ذلــك، والتحــيل بســلوك 

تضامنــي مــع األقاليــم األخــرى، ثانًيــا يجــب تحديــد املســؤول عــن مراقبــة إنفــاق  املســاعدات اإلمنائيــة 

أو كيــف ســيتم توزيــع املراقبــة بــني الــدول املانحــة والــدول املســتقبلة لتلــك املســاعدات املاليــة، أي 

ــاق  ــة يف إنف ــة املفرط ــة املحلي ــؤدي الرقاب ــن أن ت ــن املمك ــة، وم ــة عام ــة بصياغ ــز والضاحي ــني املرك ب

ــغ فيهــا خطــر عــدم  ــة املبال ــة املركزي ــا اســتهالكًيا وليــس اســتثامرًيا كــام تتضمــن املراقب األمــوال انفاًق

مراعــاة الــرشوط املحليــة يف التنفيــذ، واملشــكلة التــي يتعــني حلهــا هنــا هــي إحــدى مشــكالت التحكــم، 

والعوامــل الهامــة عــىل وجــه الخصــوص هــي التأســيس القانــوين والســيايس ألجهــزة الدولــة اإلقليميــة، 

ومنــط عالقتهــا املؤسســية باملركــز والهيــكل االجتامعــي اإلقليمــي، والتبعيــة السياســية للمركــز يف الدعــم 

مــن خــالل الضاحيــة.

ــن  ــئة م ــدة" الناش ــات الجدي ــول "الوالي ــن أن تتح ــدة م ــد الوح ــوف بع ــود الخ ــا فيس ــا يف أملاني أم

ــواال  ــة أم ــة األملاني ــت الحكوم ــث أنفق ــاين"، حي ــو أمل ــة إىل "ميزوجيورن ــا الدميقراطي ــة أملاني جمهوري

طائلــة لتوفيــق ظــروف الحيــاة والقــدرة التنافســية يف أملانيــا الرشقيــة مــع مثيلتهــا يف أملانيــا الغربيــة 

يف العرشيــن عاًمــا الالحقــة للواحــدة، لــذا ســادت حالــة مــن الشــك يف أن املســاعدة تعــد مــن النمــط 

االســتهاليك وليــس مــن النمــط االســتثامري؛ إذ انخفضــت فجــوة الدخــل بــني شــطري أملانيــا مــن قرابــة 

60% إىل 33% مــن متوســط الدخــل القومــي بدايــة عــام 1994م (انظــر الشــكل 3-10) وبعــد ذلــك 

اســتغرق األمــر خمســة عــرش عاًمــا حتــى تقلصــت الفجــوة مبقــدار 6%. ورافــق ذلــك تحويــالت صافيــة 

ســنوية ارتفعــت بــني عامــي 1995م و2003م مــن 2.8% إىل مــا يقــرب مــن 4% مــن الناتــج املحــيل 

ثــم انخفضــت إىل أقــل مــن 3%، وبلغــت عــام 2012م إىل مــا يقــرب مــن3.3% أي أدىن مــن املســتوى 

ــدد  ــل كان ع ــرس فحســب ب ــا أي ــة يف أملاني ــري املســاعدات املالي ــة، مل يكــن تدب اإليطــايل بنصــف باملئ

املنتفعــني منهــا أقــل ألن نســبة الســكان يف الواليــات األملانيــة الجديــدة ميثــل مــا يزيــد عــن العرشيــن 

باملئــة مــن تعــداد ســكان أملانيــا يف حــني أن تعــداد الســكان يف أقاليــم ميزوجيورنــو يصــل إىل مــا يقــرب 

مــن 35% منــذ عقــود، وقــد يكــون التقديــر يف إيطاليــا الــذي يــرتاوح بــني الســتة والســبعة باملئــة مــن 

ــا للوصــول إىل مســتوى التحويــل املؤثــر املقابــل للنمــوذج األملــاين الناتــج املحــيل رضورًي
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ال ميكننــا الحديــث عــن ســد العجــز متاًمــا حتــى اليــوم، وعــىل الرغــم مــن أن الفــارق بــني 

ــة  ــدالع األزم ــى ان ــارق حت ــا. (كان الف ــو يف إيطالي ــام ه ــا ع ــل وضوح ــرية أق ــة والفق ــات الغني الوالي

ــام يف  ــبة 41% ك ــرة بنس ــف امل ــرة ونص ــداره م ــف مق ــم تضاع ــام 1990م ث ــتوى ع ــن مس ــرتب م يق

ــة  ــن" لرضيب ــادة التضام ــني "بزي ــت مع ــى وق ــة حت ــة األملاني ــك الحكوم ــوف تتمس ــذا فس ــا)  ل أملاني

ــا  ــة بإيطالي ــة مقارن ــرث مالءم ــاس األك ــة الن ــن عالق ــر ع ــض النظ ــدة بغ ــد الوح ــة بع ــل املفروض الدخ

لواليــات  املســتدام  االقتصــادي  الرتاجــع  كان  البــالد،(132)  مــن  والفقــرية  الغنيــة  األجــزاء  بــني 

132-   أصرت إيطاليا أثناء المفاوضات الجارية حول تأسيس االتحاد االقتصادي األوروبي  على ضرورة أن يخصص االتحاد جزًءا من النفقات لتمويل أقاليم 
" ميزوجيورنو". حيث رأت الحكومة أنها ال تستطيع ضمان تماسكها من دون تحويالت مالية كبيرة إلى الجنوب اإليطالي التي تتخطى ما كانت الدولة 
القومية اإليطالية تطيقه سابًقا بحيث ال تستطيع الحكومة أن تضمن تماسكها وبالتأكيد لن تضمن األغلبية البرلمانية للحكومة الديمقراطية المسيحية في 
العاصمة روما. وهذه الحالة مثال على أن الوحدة األوروبية لم تعمل في حاالت كثيرة على إلغاء الدول القومية المشاركة بل على العكس من ذلك عملت 

(Milward 1992) .على  استقرارها
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ــة  ــالت النقدي ــادة التحوي ــا عــىل الرغــم مــن زي ــرث وضوًح ــة الســابقة  أك ــا الدميقراطي ــة أملاني جمهوري

ــل  ــن املحتم ــي كان م ــخة الت ــلطوية مرتس ــى س ــدة بن ــن الوح ــاك يف زم ــد هن ــث مل توج ــا،  حي إليه

معارضتهــا للتحديــث الرأســاميل عــىل خــالف أقاليــم جنــوب إيطاليــا، وكان لزاًمــا عــىل الدولــة القوميــة 

ــا فحســب،  أن تقــدم لهــا تنــازالت، حيــث مل تفقــد الطبقــة القياديــة الشــيوعية مــن مصداقيتهــا متاًم

ــالل  ــم قــوات االحت ــو 1944م ث ــة بعــد 20 يولي ــا بســبب قضــاء النازيــني يف البداي ــل اســتمر تراجعه ب

الســوفيتية وحــزب الوحــدة االشــرتايك SED عــىل الســلطة اإلقطاعيــة الســابقة يف أجــزاء واســعة بأملانيــا 

الرشقيــة لــذا مل يكــن مــن املمكــن الحديــث عــن إرث إقطاعــي(Hirschman 1982) قــد يعيــق التقــدم 

االقتصــادي مقارنــة بالــرشوط الســائدة يف صقليــة وإقليــم كاالبريــا بجنــوب إيطاليــا.

وليــس هنــاك اتفــاق كــام كان يف الســابق عــن مــدى تأثــري تباطــؤ التقــارب بــني األملانيتــني بعــد عــام 

1995م عــىل العملــة اُملوحــدة وتغيــري عملــة جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة بقيمــة متســاوية وامتــداد 

ادولــة أملانيــا الغربيــة االجتامعيــة إىل الشــطر الرشقــي، وكان ذلــك مبثابــة إجــراءات رأى كثــريون أنهــا 

رشاء أصــوات مــن قبــل حكومــة املستشــار األملــاين األســبق هيلمــوت كــول يف أملانيــا الرشقيــة والــذي 

ــد رضورة  ــور تؤي ــن األم ــري م ــا، وكث ــوب إيطالي ــم جن ــه باملامرســات الســائدة يف أقالي ــم مقارنت ــد تت ق

ــالل  ــن خ ــرية م ــنوات األخ ــة يف الس ــارت رضوري ــي ص ــة الت ــالت املالي ــري للتحوي ــدى الكب ــح امل توضي

الصدمــة املنبعثــة مــن االتحــاد االجتامعــي والعملــة اُملوحــدة،  ومــن املمكــن اعتبــار أن الدعــم املــايل 

الباهــظ "للواليــات األملانيــة الجديــدة" الــذي فاجــأ مســتواه املرتفــع الناخبــني مضموًنــا ومكفــوال ألنــه 

متكــن مــن االســتمرار سياســًيا عــىل الرغــم مــن خلــق "ظــروف معيشــية" متســاوية يف كل أرجــاء أملانيــا 

عــىل خلفيــة الشــعور باالنتــامء وااللتــزام القومــي غــري املتوقــع بشــدة كــام يطالــب الدســتور.

ــي  ــة" التـ ــج اإلمنائيـ ــبة "للربامـ ــجعة بالنسـ ــن مشـ ــني مل تكـ ــن الحالتـ ــتفادة مـ ــدروس املسـ والـ

فاليونـــان  األورويب،  الجنـــوب  يف  املدينـــة  للدولـــة  2012م  صيـــف  األورويب  االتحـــاد  أبرمهـــا 

ــة،  ــي دول قوميـ ــاعدات هـ ــاج إىل مسـ ــد تحتـ ــي قـ ــدول التـ ــن الـ ــا مـ ــبانيا وغريهـ ــال وإسـ والربتغـ

ــل  ــل تعامـ ــن أن يقـ ــن املمكـ ــة، ومـ ــة مركزيـ ــع لدولـ ــم تخضـ ــة أو أقاليـ ــات اتحاديـ وليســـت واليـ

ــة أو املجلـــس األورويب مـــع حكومـــات وأحـــزاب تلـــك الـــدول عـــن أصحـــاب ــة األوروبيـ املفوضيـ
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الســلطة اإلقليمــني لحكومــات الــدول القوميــة،(133) تعــددت محــاوالت املفوضيــة األوروبيــة يف التحكــم 

يف إجــراءات سياســية إقليميــة بعيــًدا عــن الــدول القوميــة، بيــد أن النجــاح مل يحالفهــا أبــًدا، وكل مــا 

يــرسي عــىل إيطاليــا يــرسي عــىل االتحــاد األورويب عــىل مســتوى أعــىل ومبــدى قــوي مطابــق، عــالوة 

عــىل ذلــك ال تتوفــر رابطــة الشــعور بالجامعــة املتنامــي تاريخًيــا يف القــارة األوروبيــة الخاصــة باالتحــاد 

األورويب بــني املانحــني واملســتقبلني لتلــك املنــح عــىل خــالف مــا يف إيطاليــا وأملانيــا، بــل العكــس فمــن 

املمكــن أن تتحــرك الهويــات القوميــة يف كل وقــت لنــزع رشعيــة نتائــج االندمــاج املطلــوب بوصفــه ال 

يســتحق، واعتبــار رشوط الربامــج مبثابــة تدخــل اســتعامري.

ــة  ــة يف العمل ــات االقتصادي ــة االختالف ــدول ودرج ــني ال ــوى ب ــات ق ــل عالق ــد عم ــن املفي ــدو م يب

األوروبيــة اُملوحــدة (الشــكل 3.11) لتقييــم نــوع املهمــة الصعبــة الخاصــة بالسياســة اإلقليميــة املطلوبة 

ملســاعدة الدولــة املتعــرثة يف حــوض البحــر املتوســط لعــدم مواصلــة االنتــكاس يف العملــة اُملوحــدة مــع 

أملانيــا، يبلــغ عــدد ســكان إســبانيا واليونــان والربتغــال الذيــن ميثلــون أفقــر دول نطــاق األزمــة يف حــوض 

البحــر املتوســط 68.1 مليــون نســمة يف حــني يصــل تعــداد ســكان أكــرب ثــالث دول أعضــاء يف االتحــاد 

ــون  ــدا 163.5 ملي ــا وهولن ــل وهــم فرنســا وأملاني ــادرة عــىل التموي ــدة الق االقتصــادي األورويب والوحي

نســمة أي نســبة 41 : 100، أمــا النســبة املقابلــة ألملانيــا الرشقيــة إىل أملانيــا الغربيــة فتصــل إىل نســبة 

27 : 100، ودخــل الفــرد يف الثــالث دول الفقــرية الواقعــة يف حــوض املتوســط بلــغ عــام 2011م قرابــة 21 

ألــف يــورو يف حــني بلــغ دخــل الفــرد يف الثــالث دول القــادرة عىل الدعــم املحتمــل 31.700 يــورو لتصل 

فجــوة الدخــل إىل أقــل مــن 34 %، أي ســبعة باملئــة أكــرث مــام هــو داخــل أملانيــا التــي تحتــاج إىل قرابــة 

4% مــن الناتــج املحــيل لفــرتة غــري معلومــة للحيلولــة دون تراجــع أملانيــا الرشقيــة عــن مســتواها الــذي 

وصلــت إليــه، وإذا أضفنــا إيطاليــا ملنطقــة البحــر املتوســط فســتقل فجوة الدخل يف الشــامل لكن تســوء

133-  يتوقف هذا بالطبع على تشكيل المجلس االتحادي والحكومة االتحادية من خالل التأثير االنتخابي السياسي "للواليات الجديدة"،  واستمر السجال 
التي ستنتهي عام 2019م طويال عام 2012م. وذكرت جريدة "زود دويتشه تساتونج" األلمانية في تعليق صادر  التضامن"  الدائر حول مواصلة "اتفاقية 
في الخامس من سبتمبر عام 2012م حول مطالبات أحد وزراء االقتصاد من ألمانيا الشرقية بمزيد من الدعم أنه "على الرغم من المساعدات التي تقدر 
بالباليين لبناء وإعمار ألمانيا الشرقية لم يفلح تأسيس هيكل اقتصادي ومالي داعم لذاته في الواليات األلمانية الجديدة حتى اليوم [...] وال يزال تحصيل 
عائدات الضريبة المهنية في الواليات الجديدة أقل من عشرة بالمائة في ألمانيا، وتبلغ حصص ضريبة العمالة المفروض على الشركات دفعها ما بين خمسة 

وسبعة بالمئة."



162

نســبة الســكان لتصــل إىل قرابــة  80 : 100. وحتــى مــع فرنســا ولــو اســتمر الوضــع االقتصــادي الجيــد 

مــن عــام 2011 م وعــام 2012 م يف أملانيــا فقــد تزيــد األعبــاء واملطالــب عــىل أملانيــا مــع متويــل سياســة 
إقليميــة واعــدة بشــكل مــا بالنســبة ملنطقــة البحــر املتوســط.(134)

ومثلــام ترتفــع نفقــات التدخــالت السياســية اإلقليميــة قــد تتقلــص قدرتهــا عــىل التحكــم والتوجيــه 

ــتخدام  ــم يف اس ــن التحك ــة م ــة اإليطالي ــة املركزي ــن الحكوم ــىل، وإذا مل تتمك ــن أع ــارج وم ــن الخ م

أموالهــا يف صقليــة والســيطرة عــىل الســلوك املــايل الخــاص بإدارتهــا اإلقليميــة، فســيظهر الســؤال عــن 

كيــف يتعــني عــىل مفوضيــة بروكســل أو حتــى الحكومــة االتحاديــة األملانيــة أن تســيطر عــىل الحكومــة 

ــة  ــة لسياس ــى اآلن نهاي ــق حت ــوح يف األف ــة، وإذا مل يل ــة أو اإليطالي ــبانية أو الربتغالي ــة أو اإلس اليوناني

التحفيــز اإلقليمــي يف "الواليــات األملانيــة الجديــدة" حتــى بعــد مــرور عرشيــن عاًمــا عــىل الوحــدة يف 

أملانيــا، عــىل الرغــم مــن وجــود دولــة اتحاديــة وحجــم مــايل كبــري فمتــى قــد يوضــع يف الحســبان داخــل 

عملــة موحــدة لــدول ذات ســيادة أن اإلعانــات السياســية اإلقليميــة قــد تكــون زائــدة عــن الحــد مــع 

ــون  ــب الناخب ــد ُيطال ــس الرأســاميل؟ وق ــد يف التناف ــل املتزاي ــدأ التفضي ــري املســتمر ملب النظــر إىل التأث

ــة  ــات االجتامعي ــة والخدم ــة املتقلص ــات العام ــت املوازن ــرب يف وق ــن الص ــري م ــة بكث ــدول املانح يف ال

املنخفضــة، لكــن ملــاذا يتعــني عــىل ســكان فنلنــدا وهولنــدا أن يصــربوا عــىل ســكان اليونــان وإســبانيا 

أكــرث مــن  صــرب مواطنــي بيمونــت ولومبــاردي وفينيتــو عــىل مواطنــي بالريمــو ونابــويل؟

ــا  ــة جمعه ــا الغربي ــتطيع  أوروب ــي تس ــدودة الت ــاعدات املح ــىل أن املس ــة ع ــاك دالالت واضح وهن

تحــت ظــروف األزمــة املاليــة لتحويلهــا إىل الجنــوب ســتكون كافيــة لــرشاء والء أجهــزة الدولــة 

ــابًها  ــدو مش ــد يب ــذي ق ــب ال ــن الرتتي ــوع م ــذا ن ــز األورويب، وه ــام املرك ــط أم ــزاب الوس ــاك وأح هن

مــا  لفــرتة  اإليطاليــة  بالدميقراطيــة  الخاصــة  املســتويات  متعــددة  القوميــة  للمحســوبية  جــًدا 

ــال  ــقطت الربتغ ــا أس ــاد األورويب، عندم ــبة لالتح ــد بالنس ــاك جدي ــون هن ــد ال يك ــرب، وق ــد الح بع

وإســبانيا واليونــان النظــم الفاشــية والديكتاتوريــة العســكرية يف فــرتة الســبعينيات صــار لهــذه 

إيطاليــا،  التاريخــي" يف  الوســط  "حــل  عــىل خلفيــة  أوروبيــة  شــيوعية  فرصــة  الثــالث  الــدول 

134-   طبًقا للتقرير السنوي عام 2012 م الصادر من الحكومة االتحادية عن "حالة الوحدة األلمانية" (وزارة الداخلية عام 2012م) نمى االقتصاد في ألمانيا 
الشرقية عام 2012م بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بنمو بلغ نسبة 3 بالمئة في ألمانيا ككل. وانخفض الناتج المحلي للفرد 73 بالمئة لمستوى ألمانيا الغربية 
(2010م) إلى 71 بالمئة وبلغت نسبة اإلنتاجية إلى 79 بالمئة في حين بلغت نسبة البطالة إلى 11.3 بالمئة (في حين بلغت نسبة البطالة في ألمانيا 

الغربية إلى 6 بالمئة)
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ــا بســبب  ــي فقــدت مصداقيته ــة الت ــا التقليدي ــأر مــن الطبقــات العلي ــي رمبــا تضمنــت أخــًذا بالث الت

التعــاون مــع األنظمــة الديكتاتوريــة ومــن ثــم إمكانيــة تحديــث ثــوري للهيــكل االجتامعــي، بيــد أن 

هــذا األمــر مل يكــن يف نطــاق اهتــامم غــرب أوروبــا والواليــات املتحــدة الذيــن احتاجــا لحلفــاء موثــوق 

بهــم وإىل هــدوء عــىل طرفهــم اُملطــل عــىل البحــر املتوســط ألســباب جيوسياســية.

ــدث  ــيس مل يح ــامل األطل ــف ش ــه لحل ــت نفس ــاد األورويب ويف الوق ــة لالتح ــدول الثالث ــامم ال وانض

ــد  ــد املســار األورويب املؤي ــأة قــرار تأيي ــل ألســباب سياســية؛ حيــث يتعــني مكاف ــة، ب ألســباب اقتصادي

ــا،  ــز بغــرب أوروب ــه املرك ــع ب ــذي يتمت ــذا االنضــامم مــع النظــر إىل املشــاركة يف الرخــاء ال للغــرب به

حيــث يتعــني تحقيــق النمــو والرفاهيــة مــن خــالل إعانــات مــن الصناديــق املاليــة الخاصــة بالهيكلــة 

التابعــة لالتحــاد األورويب بــدال مــن انــدالع ثــورات اجتامعيــة، باإلضافــة لبنــاء أجهــزة حكوميــة مدعومــة 

مــن االتحــاد األورويب طبًقــا لنمــوذج غــرب أوروبــا، ميثــل الهــدف من تأســيس رأســاملية أوروبيــة مقيدة 

للتوجــه االشــرتايك الدميقراطــي التــي ينبغــي لهــا أن تتيــح للــدول الجديــدة املدرجــة إىل الدميقراطيــة 

مصالحــة قوميــة مــن خــالل رفاهيــة متزايــدة، أي تحديــث مــن دون ســفك للدمــاء، كان أمــل الطبقــات 

الوســطي الجديــدة املتوجهــة ألوروبــا الغربيــة أن تتمكــن مــن إثبــات نفســها يف ركــب تحــول هيــكيل 

اقتصــادي تدريجــي ســلمًيا وعــىل الــدوام بوصفهــا قــوة ســلطوية مــن وجهــة نظــر السياســة الداخليــة 

ــة يف  ــول الوســطي الرضوري ــن كل الحل ــم م ــىل الرغ ــة، وع ــا الغربي ــوذج أوروب ــع من ــا متســقة م لكنه

البدايــة مــع ســيادة األقليــات القدميــة التــي متثلهــا امللكيــة يف إســبانيا واألقليــات الجامــدة يف اليونــان 

ــا  ــبة للممتلكاته ــعة بالنس ــة واس ــاءات رضيبي ــا إعف ــية ومعه ــة األرثوذكس ــازات الكنيس ــكل امتي يف ش
اإلقطاعيــة الشاســعة وأنشــطتها التجاريــة.(135)

ــام 1989 م  ــد عـ ــة بعـ ــة الرشقيـ ــار الكتلـ ــا انهيـ ــا أيًضـ ــة ورمبـ ــة واالقتصاديـ ــة املاليـ إال أن األزمـ

ــة ملـــرشوع  ــاد األورويب كتبـــت النهايـ ــم الطـــرف الرشقـــي لالتحـ ــة لذلـــك يف ضـ والـــرضورة الالحقـ

التقـــارب االقتصـــادي والتمويـــيل واالجتامعـــي، وكـــام اتضـــح مل تتقـــدم عمليـــة اللحـــاق بالركـــب 

حتـــى عـــام 2008 بالشـــكل الـــكايف يف أي مـــن الـــدول الثالثـــة وال يف إيطاليـــا حتـــى يتمكنـــوا 

ــرتة  ــه يف فـ ــق نفسـ ــد أرهـ ــاد األورويب قـ ــوم أن االتحـ ــح اليـ ــة، واتضـ ــت األزمـ ــاة يف وقـ ــن النجـ مـ

135-   نتذكر هنا وعد المستشار األلماني األسبق هيلموت كول "بمناطق مزدهرة" من دون زيادات ضريبية.
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ــة منطقــة البحــر املتوســط مــن خــالل تحديــث رأســاميل أورويب وعــدم  ــه يف تهدئ ــات برغبت الثامنيني

ــيع  ــج توس ــدرج يف برنام ــادي م ــو اقتص ــالل من ــن خ ــيايس م ــي وس ــارب اجتامع ــده بتق ــذه لوع تنفي

وتعميــق متزامنــني لالتحــاد األورويب، ومــع انضــامم مزيــد مــن الــدول لالتحــاد األورويب ورضورة 

التقشــف يف مركــز غــرب أوروبــا والوعــي املتزايــد مبخاطــرة أســواق رأس املــال، مل يعــد هنــاك مجــال 

ــات  ــرتة الثامنيني ــة لف ــة الهيكلي ــق املالي ــتوى الصنادي ــىل مس ــى ع ــارج وال حت ــن الخ ــم م ــر للدع ُيذك

ــا الــذي قــد يكــون  والتســعينيات، وقــد ال ميكــن تصــور "مــرشوع مارشــال"(136) أملــاين بالنســبة ألوروب

أكــرث مــن مجــرد قيمــة رمزيــة بســبب عالقــات الحجــم وبغــض النظــر متاًمــا عــن ســؤال عــام إذا كان 

املــرشوع قــادرا عــىل إحــداث منــو بصفــة عامــة، إىل جانــب ذلــك قــد تطلــب دول أخــرى مثــل الربتغــال 

وأســبانيا ورمبــا إيطاليــا مبســاعدات مامثلــة مثــل التــي حصلــت عليهــا اليونــان وال ننــىس املجــر حتــى 

ولــو مل تكــن ضمــن العملــة األوروبيــة اُملوحــدة ودول مثــل رصبيــا وكوســوفو والبوســنة وألبانيــا ومنطقة 

البلقــان بالكامــل التــي متثــل منحــدرا غــري مســتقر يف حاجــة للبنــاء لنطــاق الرفاهيــة يف أوروبــا الغربيــة.

ومـــن املمكـــن وصـــف األزمـــة املاليـــة لنظـــام الدولـــة األوروبيـــة بلغـــة السياســـة الدوليـــة عـــىل 

ـــة  ـــكلها كإمرباطوري ـــاد األورويب يف ش ـــابقة لالتح ـــالم" الس ـــوة الس ـــه "لق ـــغ في ـــيع مبال ـــاج لتوس ـــه نت أن

توســـعية ذات صبغـــة اقتصـــاد الســـوق، وال يبقـــى لتامســـك اتحـــاد الـــدول يف بروكســـل مـــع 

املـــوارد املاليـــة القليلـــة ســـوى األمـــل يف "إصالحـــات هيكليـــة" نيوليرباليـــة بتحييـــد متزامـــن 

ــم  ــتهدف للدعـ ــتخدام مسـ ــة، واسـ ــوق قوميـ ــات فـ ــالل مؤسسـ ــن خـ ــة مـ ــات املحليـ للدميقراطيـ

ـــتقبلها يف ـــرى مس ـــي ت ـــة الت ـــلطة حكومي ـــزة س ـــة" وأجه ـــطى "حديث ـــات وس ـــالل طبق ـــن خ ـــيل م املح

136-    كما طالب المؤرخ األمريكي (تشارلز ماير) في جريدة نيويورك تايمز. حيث نسي (ماير) إلى جانب أمور كثيرة عدم التجانس السياسي البالغ 
بين األطراف المشاركة في مشروع المارشال الذي لم يسمح بتطوير مشكالت الحكومة والمالية من النمط الحالي بالمرة. فداخل الواليات المتحدة كان 
من الممكن الدفاع عن خطة المارشال بوصفها أداة لتدابير خاصة باالحتواء والمراقبة في بداية الحرب الباردة. حيث كان من الممكن أن تهدد الواليات 
المتحدة بقطع المعونات حال انتخاب حكومة خاطئة في أوروبا. "في الجنوب [...] كان (دي جاسبيري) في حاجة إلى دعم الحلفاء. [...]  وكان ازدياد حدة 
الحرب الباردة من العوامل المساعدة[...] ووقفت الواليات المتحدة إلى جانب الديمقراطيين المسيحيين، بدأت واشنطن إغراق شبة الجزيرة بمساعدات 
غربية. وتم إعداد احتفاالت دعائية خاصة لكل سفينة محملة بالمعونات التي كانت  تصل أحد الموانيء اإليطالية. حذر (مارشال) من إمكانية تجميد 
المعونات األمريكية بالكامل حال فوز الشيوعيين باالنتخابات. واستغل الديمقراطيون المسيحيون في الجنوب خاصة المعونات الغربية لربط الناخبين بهم. 
وكان توزيع المعونات هو النموذج األولي لآللة الحزبية الخدمية الناشئة في السنوات الالحقة (Hien 2012, 279)  وفي اليونان مكن مشروع المارشال 
المنتصرين في الحرب األهلية التي حرضت عليها بريطانيا العظمى ضد الشيوعيين خدمة عمالئها خاصة من خالل التوظيف في القطاع العام. كما استندت 

(Markantoatu 2012) .المحسوبية اليونانية بعد الحرب العالمية الثانية على أموال المساعدة التي وفرها الحلفاء كمكافأة للخروج من الحرب األهلية
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أســلوب الحيــاة واالقتصــاد الخاصــة بغــرب أوروبــا، ومتتلــك برامــج الهيكلــة والتحديــد والنمــو املدفوعــة 

ــر  ــي ولتصوي ــوار املجتمع ــا للح ــا موضوًع ــوص بوصفه ــه الخص ــىل وج ــة ع ــة رمزي ــز قيم ــن املرك م

قــرارات القمــة والمتصــاص بقايــا الدميقراطيــة االشــرتاكية يف السياســة والبالغــة السياســية،(137) عــالوة 

عــىل ذلــك مــن املمكــن اســتخدامها لتوزيــع منــح الثقــة ومبالــغ اإلعانــة للداعمــني املحليــني كأدوات 

تعــاون نخبــوي مــن خــالل ضــامن امتيــازات يف عمليــة التحــول لنظريــة (هايــك) للرأســاملية األوروبيــة 

ونظامهــا الــدويل.

الشكل 11-3
نسب الحجم وثغرات الدخول بني بعض الدول 

األعضاء املختارة يف اتحاد العملة األورويب 2011

السكان % D, F, NL الدخل ثغرات الدخل

ايطاليا 60,1 36,8 26.000 18,0

اسبانيا 46,2 28,3 23.300 26,5

اليونان 11,3 6,9 19.000 40,1

البرتغال 10,6 6,5 16.000 49,5

I, ESP, GRL, P 128,2 78,4 23.594 25,6

D, F, NL 163,5 100 31.711 --

137-   انظر إلى االتفاق المبرم ين الحكومة االتحادية األلمانية واألحزاب الديمقراطية االشتراكية وحزب الخضر المعارضين في الحادي والعشرين من يونيو 
عام 2012م والخاص بالتنمية المستدامة والتشغيل" الذي استبق قرار مقابل لمجلس الوزراء واتفاق أوروبي الحق (انظر إلى اإلحالة رقم 31 في هذا الفصل) 
والذي أتاح للحزب االجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر مساندة سياسة الحكومة األلمانية في أوروبا مرة أخرى. وتم اإلعالن عن هذا االتفاق  كخبر إعالمي 

لهيئة االستعالمات التابعة للحكومة االتحادية (212/12) الصادر بتاريخ الحادي والعشرين من شهر  يونيو عام 2012م.



166

عن القدرة االستراتيجية للدولة األوروبية الُموحدة

ــز اســرتاتيجي  ــة وجــود مرك ــرف إمكاني ــة اُملوحــدة فحســب أن تع ــر للدول ــق الدوائ تســتطيع أضي

مخفــي خلــف مرسحيــات العــرض املســتمر للقــاءات القمــة واملشــاورات الحكوميــة التــي تتحــدد بهــا 

أهــداف مشــرتكة ويتــم توجيههــا عــىل املــدى الطويــل بحكمــة ومعرفــة خبــرية، ومــن يحــاول أن يفهــم 

ــا،  ــذ ســنوات فســوف يتشــكك فيه ــس من ــام الكوالي ــي تحــدث أم ــات التشــويش املقصــودة الت عملي

ومــا يــراه املتابــع لألخبــار مــا هــو إال تصويــر جديــد لقــوة القــرار وســلطته التــي يطرحهــا املبدعــون يف 

مجــال اإلجــراءات التــي تبنــي الثقــة واملصحوبــة بنغمــة نشــاز "للخــرباء" مــن كل نــوع؛ حيــث ميــدح 

الخــرباء الوصفــات العالجيــة املتغــرية ببيانــات عــن حــدوث انهيــار أقــل وطــأة، فهــل هــذا كل يشء؟ 

أم أن هنــاك أمــرا خلــف االضطــراب مثــل االســتمرار أو حتــى القــدرة االســرتاتيجية يف البنــك املركــزي 

األورويب ومفوضيــة االتحــاد األورويب والبنــك الــدويل واألجهــزة الحكوميــة املحليــة أو "األســواق" بغرفهــا 

الخلفيــة يف نيويــورك وفرانكفــورت؟

ــع  ــاركني يف موق ــد أن كل املش ــوف نج ــاتها فس ــات وسياس ــل األزم ــت يف تفاع ــن ثواب ــا ع وإذا بحثن

املســؤولية يقبلــون- كمســلامت يف البدايــة - رضورة الدفــاع عــن عملــة اليــورو التــي تــم تطبيقهــا بــكل 

الوســائل، بغــض النظــر عــام تســببت فيــه حتــى اآلن ومــامل تتســبب فيــه. وبالطبــع تعــد "األســواق" 

جــزءا مــن االئتــالف املؤيــد للحفــاظ عــىل عملــة اليــورو طاملــا أنهــا تســتثمر فيهــا وتريــد معرفــة ضــامن 

التســديد الكامــل لقروضهــا بتلــك العملــة، لكنهــا قــد تربــح مــن انهيــار العملــة األوروبيــة اُملوحــدة 

ــار، وتســعى حكومــات الــدول  ــرسع مــن وتــرية االنهي إذا عدلــت مــن نفســها يف الوقــت املناســب وُت

األعضــاء يف العملــة األوروبيــة اُملوحــدة والــدول املدينــة إىل إقنــاع األســواق باألمــر نفســه، كــام يســاند 

األســواق االتحــاد األورويب الــذي متثــل العملــة اُملوحــدة بالنســبة لــه اإلكــامل الحقيقي للســوق املشــرتكة 

"املكتمــل" عــام 1992 م والــذي كان هدفــه الســامح مبجــال حــر لقوى الســوق داخل أوروبــا دون حدود 

ــة  ــة املعرقل ــة، ومتحــرًرا مــن القوانــني الحامئي ــا مــن تدخــالت الحكومــات املحلي ــدول، ومحمًي ــني ال ب

للســوق، وتقــف قــدرة بعــض الــدول األوروبيــة مــن تخفيــض عمالتهــا للدفــاع عــن القــدرة التنافســية 

ــب  ــربايل، ويج ــرتكة النيولي ــوق املش ــج الس ــد برنام ــر ومقص ــام جوه ــال أم ــة حائ ــا القومي القتصادياته

القضــاء عــىل إمكانيــة تخفيــض القيمــة وتصويــب نتائــج التوزيــع املناســبة للســوق مــن خــالل تدخــل
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ســيايس منفــرد إذا اضطــر الســوق الوصــول إىل حقوقــه، كان إلغــاء العمــالت املحليــة واســتبدالها بعملــة 

موحــدة ســارًيا يف الحالــة املثاليــة عــىل الســوق املشــرتكة الشــاملة جوهــر منطــق التحــول النيوليــربايل 

ــا  ــة اُملوحــدة كانــت تتويًج ــر االقتصــاد والســوق مــن التدخــالت السياســية، فالعمل الهــادف إىل تحري
لربنامــج الســوق املشــرتكة.(138)

بــدأت سياســة اقتصاديــة لالئتــالف املؤيــد لعملــة اليــورو الــذي ٌيســّطر حتــى اليــوم ســيناريو سياســة 

ــا  ــا يف ميزانياتهــا ويف املقدمــة أملاني ــي تحقــق فائًض ــدول الت ــة لل ــة بصناعــات تصديري األزمــة األوروبي

التــي تتســق بالكامــل مــع نقاباتهــا املنظمــة لعاملهــا؛ فبالنســبة للنقابــات كانــت عملــة اليــورو هــي 

الضامــن للحيلولــة مــن رفــع ســعر منتجاتهــا يف الــدول األوروبيــة مــن خــالل إجــراءات حامئيــة صارمــة 

للحكومــات األجنبيــة عــىل نحــو غــري واقعــي فضــال عــن وجــود ســبب آخــر لدفاعهــا عــن عملــة اليــورو 

ــدول العجــز ســتضغط عــىل تغيــري ســعر  ــة ل ــة، واملتمثــل يف أن املشــكالت االقتصادي يف األزمــة الحالي

اليــورو أمــام العمــالت األخــرى، وهــو األمــر الــذي سيحســن مــن الفــرص الســوقية للجــزء القــادر عــىل 

املنافســة للصناعــة األوروبيــة خــارج أوروبــا، وينظــر الحــزب املســيحي الدميقراطــي CDU إىل التمســك 

بعملــة اليــورو يف أملانيــا املســاند لالقتصــاد وكذلــك الحــزب االجتامعــي األملــاين SPD املؤيــد للنقابــات 

بأنــه يشــكل مصلحــة قوميــة باإلجــامع وال ميكــن الشــك يف كونــه أساًســا مشــرتًكا للسياســة األملانيــة.

ــى  ــة" أو حت ــرة األوروبي ــع "الفك ــدم املســاواة م ــة اُملوحــدة عــىل ق ــر باملالحظــة وضــع العمل جدي

مــع "أوروبــا واحــدة" بغــض النظــر عــن ســمتها باعتبارهــا مرشوعــا عقالنيــا بهــدف توســيع 

الســوق، عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن عــرش مــن مجمــوع ســبع وعرشيــن دولــة األعضــاء يف االتحــاد 

األورويب والســوق املشــرتكة مل تســتبدل عمالتهــا بعملــة اليــورو، ومــن هــذه الــدول دول أعضــاء 

يف "االتحــاد األورويب" بــال شــك مثــل بريطانيــا والدمنــارك والســويد الحاصلــني عــىل امتيــازات 

تســمح لهــم  باملشــاركة يف االتفاقيــات دون رشط االنضــامم إىل العملــة األوروبيــة اُملوحــدة إذا 

ــوب  ــة عي ــل مبثاب ــىل األق ــا ع ــة يف أملاني ــل األزم ــر قب ــذا األم ــرشوط، وكان ه ــتوفاة لل ــت مس ــا كان م

138-    ال يجب أن ينظر إلى تطبيق عملة اليورو الذي يعد بمثابة لحظة توسع السوق النيوليبرالي وبالتالي التطور الرأسمالي نهاية القرن العشرين على 
أنه ضرورة إغفال الدوافع السياسية األخرى المرتبطة بالعملة الُموحدة. فهناك أسباب متعددة لقرارات تاريخية هامة يتم تنفيذها ألنها مناسبة في أكثر من 
سياق استراتيجي هام. في حالة العملة األوروبية الُموحدة يجب أن نتذكر السعي الفرنسي في القضاء على الهيمنة األوروبية للبنك المركزي األلماني من 

خالل سياسة نقدية ومصرفية مشتركة التي يجب أن تشارك فيها فرنسا مشاركة متكافئة.
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قابلــة لإلصــالح يف وقــت الحــق، وصــار جلًيــا اليــوم أنــه مــن املمكــن التفكــري يف توســيع نطــاق العملــة 

األوروبيــة اُملوحــدة يف املســتقبل البعيــد يف أحســن الحــاالت األمــر الــذي تحــب أن تذكــره االتفاقيــات 

إذا مــا تــم حــل األزمــة الحاليــة بشــكل مــا، وإذا مل يدمــر االتحــاد االقتصــادي األورويب نفســه أو حتــى 

االتحــاد األورويب، بغــض النظــر عــام كانــت تدعيــه املستشــارة األملانيــة (أنجيــال مــريكل) وال تــزال  يف 

أن "فشــل عملــة اليــورو يعنــي فشــل أوروبــا" وهــي مقولــة متثــل صيغــة قوميــة متفــق عليهــا ويجــب 

دعمهــا بحــامس لــدى كل األحــزاب باســتثناء حــزب اليســار. وألنــه ال ميكــن أن تكــون هنــاك نقاشــات يف 

أملانيــا عــن رضورة أن تكــون سياســة أملانيــا ذات طابــع "أورويب" يصبــح دفاعهــا عــن عملــة اليــورو بــأي 

مثــن أمــرًا ليــس لغايــة اقتصاديــة فحســب، بــل حفاًظــا عــىل الكيــان الســيايس األخالقــي للدولــة، ومــن 

لــن ينضــم للعملــة اُملوحــدة أو مــن يعتــرب أنــه يف اإلمــكان وجــود "قــارة أوروبيــة ُموحــدة" مــن دون 

عملــة اليــورو عليــه أن يعــرف أنــه خــارج مرمــى بــرص كل الفاعلــني املســؤولني الذيــن أطلــق عليهــم 
اإليطاليــون اســم "القــوس الدســتوري".(139)

ــورو  ــة الي ــدول بعمل ــك ال ــات تل ــك حكوم ــبب متس ــا رشح س ــب علين ــة األويل يصع ــن الوهل وم

ــزة  ــني أجه ــف ب ــة مبســطة يهيمــن حل ــون،(140) وبصياغ ــا شــيًئا ســوى الدي ــن ورائه ــوا م ــي مل يجن الت

دولهــا وطبقــة متوســطة متمدينــة متوجهــة لغــرب أوروبــا عــىل سياســة هــذه الــدول، حيــث 

ــامء لالتحــاد األورويب  ــن خــالل االنت ــال املفتوحــة م ــرص االنتق ــن قيمــة ف ــة الوســطى م ــّدر الطبق ُتق

ــع  ــة مســتقبلية وبضائ ــاال برفاهي ــا آم ــة الوســطى به ــط الطبق ــام ترب ــم، ك ــك بالنســبة ملدخراته وكذل

مســتوردة التــي مل متنعهــا التخفيضــات املتكــررة للعملــة املحليــة، ويضــاف إىل ذلــك محدثــون 

ــىل  ــم ع ــدون يف طموحه ــن يعتم ــرتاكية الذي ــع االش ــاد ذي الدواف ــة واالقتص ــوع يف الدول ــن كل ن م

ــا ــة اُملوحــدة بتخفيــض القيمــة داخلًي ــار املــرشوط بالعمل التغلــب عــىل "تراجــع" بلدهــم عــىل اإلجب

139-   "أوروبا" بالنسبة للعملة الُموحدة هي سياسة وجدانية التي كانت تمثل "البعد االجتماعي" للسوق المشتركة التي تمثل الفروق فيها أموًرا واعدة. 
عندما قرب (جاك ديلور) مشروع السوق المشتركة لليسار األوروبي أشار إلى حالة أنه ال يمكن أن يحب المرء "سوقًا" فال نستطيع أن نحب سوى مجتمًعا 
مناسبًا اجتماعيًا لذا ال يمكن تجنب ضرورة إكمال السوق المشتركة في وقت ما بسياسة اجتماعية مشتركة. وهذا األمر ال يشكل موضوًعا للحوار في العملة 
الُموحدة، حتى أن وظيفتها المجازية تقع على عاتق "أوروبا"  التي يتصورها كل فرد كما يريد، بدًءا من رحالت العطلة من دون جوازات سفر وحتى تحويل 

للعملة إلى الغرب المسيحي. 

التي هدأت بعد ذلك ال يوجد أي قوة سياسية هامة في دول  الُموحدة)  اليوناني الجديد Syriza (الجبهة االجتماعية  اليساري  140-   باستثناء الحزب 
حوض البحر المتوسط طالبت بخروج بلدها من نطاق العملة الُموحدة حتى حزب Syriza لم يحدد مدى جديته في الخروج من نطاق العملة الُموحدة.
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ــة بوصفهــا الطريــق  ــة تقليدي ــات وطــرق حياتي ــاد النقاب ــة"  ضــد عن ــذ "إصالحــات" نيوليربالي أي تنفي

الوحيــد  لتجنــب  الفقــر املحــيل.

 مل يفلــح التحالــف اُملكــّون مــن النخــب ذات التوجــه للتحديــث والطبقــات املتوســطة الحرضيــة يف 

ــة اإلرث اٌإلقطاعــي  ــة يف زعزع ــن األزم ــاين م ــي تع ــة عــىل البحــر املتوســط والت ــة املطل ــدول األربع ال

ــا تجــاه الرأســاملية  ــق بالدهــم يف الســري قدًم ــل طري ــزال يعرق ــا ي ــذي م ــة ال ــل الحداث ــا قب لعــرص م

األوروبيــة، كان أملهــم ومــا يــزال العثــور عــىل حلفــاء ومســاعدين يف بروكســل يف "إصالحــات هيكليــة" 

غــري مفروضــة مــن جهتهــم فقــط. وقــد تكــون التعهــدات السياســية املفروضــة مــن الخــارج مفيــدة 

لهــم مثــل اإلعانــات املاليــة، وتبــدو آمــال إعــادة التوزيــع داخــل العملــة اُملوحــدة املثــارة يف املفاوضــات 

ــة  ــح بالدهــا يف املركــز والطلــب املســتقر يف الحافــة واقعي ــاط مبصال ــدول التــي تســتطيع االرتب بــني ال

مــن هــذا املنظــور، ومــن املمكــن اســتخدام التحويــالت املاليــة مــن الشــامل إىل الجنــوب مــن الــدول 

ــدرة  ــني الق ــث لتحس ــيد وتحدي ــج رش ــوم برنام ــيل أي مبفه ــاد املح ــا لالقتص ــا تدريًب ــورة بوصفه امليس

التنافســية املحليــة أو لالســتهالك متضمًنــا رشاء الدعــم للطبقــة السياســية املحليــة وفًقــا لنمــوذج جنوب 

إيطاليــا.(141) ومبفهــوم الــدول الحاصلــة عــىل التمويــل فإنــه ليــس مــن الســهل فصــل االســتخدامني يف 

املامرســة العمليــة بســبب األفــق الزمنــي الطويــل للتنميــة الرأســاملية املســتدركة.

ــة  ــىل العمل ــاء ع ــول اإلبق ــوب ح ــامل والجن ــني الش ــف ب ــدة يف الحل ــات متزاي ــاك رصاع ــن هن  لك

اُملوحــدة بــني الــدول املشــاركة وكذلــك بداخلهــا، فبالنســبة لــدول الشــامل هنــاك تســاؤل عــن 

حجــم املبالــغ التــي يجــب دفعهــا لــدول الجنــوب كتعويــض أو مســاعدات إمنائيــة، يك تدفعهــا 

ــم أن يوضحــوا عــىل مســتوى السياســة  ــن عليه ــة اُملوحــدة، لك ــة األوروبي ــاء يف نطــاق العمل إىل البق

الداخليــة مــن عليــه تحمــل نفقــات العملــة اُملوحــدة، ففــي أملانيــا يقــع عــىل عاتــق قطــاع التصديــر 

إدخــال مثــل هــذه املجــاالت فيهــا قــدر اإلمــكان والتــي تقــل ربحيتهــا أو تنعــدم مــن فوائــض 

التصديــر، وتنشــأ عــن ذلــك مهمــة صعبــة للحكومــة تتمثــل يف إمكانيــة فــرض رضيبــة عــىل 

ــض  ــور العري ــىل الجمه ــا ع ــني توزيعه ــي يتع ــة والت ــة املحلي ــات التصديري ــية للصناع ــدرة التنافس الق

ــدر  ــك ق ــة دون أن يالحظــوا ذل ــات االجتامعي ــب واملســتهلكني ومســتقبيل الخدم ــن دافعــي الرضائ م

النمط  السياسية حالة توجهه إلى  الناحية  السياسي وأمر مرغوب به من  الممكن أن يبدو استقراره ظاهريًا  كمساهمة في االستقرار  الذي من     -141
"األوروبي" بالقدر الكاف. 
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اإلمكان، ومتلك الدولة إمكانات عدة لتحقيق ذلك ومنها إرشاك البنك املركزي األورويب. 

عــىل الجانــب اآلخــر فــإن دول جنــوب أوروبــا مطالبــة بتوفــري إمكانــات مراقبــة وشــفافية مؤسســية 

وتقليــل عــدد ضحايــا الســيادة وهــي األمــور التــي تنشــدها دول الشــامل مقابــل الدعــم املــايل وليــس 

رفــع مثــن اســتمرار مشــاركتهم يف العملــة اُملوحــدة، وتتداخــل جبهــات السياســة الداخليــة بــني معارضــة 

"الرأســاملية األوروبيــة" الخطــرة مــن ناحيــة، واالســتعداد للتعــاون مــع الــدول املحققــة للفائــض مــن 

ناحيــة أخــرى عــىل أمــل الحصــول عــىل دفعــات ماليــة مرتفعــة لتحقيــق التــوازن أو التقــارب التدريجي 

مــع مركــز الرفاهيــة يف غــرب أوروبــا ("التحــول إىل النمــط األورويب")، وكــام عرضنــا مــن قبــل تــؤدي 

الرصاعــات بــني الــدول بســهولة إىل شــعور اشــرتايك مــن الجانبــني يف الوقــت الــذي يجــب فيــه التحكــم 

ــالت  ــه التحوي ــالل متوي ــن خ ــة م ــات الدميقراطي ــد للمؤسس ــالل تحيي ــن خ ــة م ــات املحلي يف املعارض

الحقيقيــة مبســاعدة الحيــل التقنيــة، أوصمــت املســئولني عــن عمــد يف الشــامل، ومــن خــالل اإلشــارة 

إىل تعهــدات دوليــة ملزمــة، أو رشاء أصــوات عــن طريــق الخدمــات يف الجنــوب.

تحــدث العديــد مــن العمليــات املضطربــة وتنشــأ حــاالت عــدم يقــني متنوعــة فــوق بنيــة املصالــح 

األساســية املعروضــة هنــا أســلوبًيا لالقتصــاد الســيايس للوحــدة األوروبيــة، مــاذا ســيحدث مــع االنضــامم 

الوشــيك لــدول أعضــاء يف االتحــاد األورويب مثــل بلغاريــا وبولنــدا ورومانيــا والتشــيك واملجــر وغريهــم 

لنطــاق العملــة اُملوحــدة حســب االتفاقيــة؟ كيــف ســيتمكن االتحــاد األورويب والعملــة اُملوحــدة مــن 

التعامــل مــع بعضهــام البعــض يف املســتقبل؟ وكيــف سيناســب االتفــاق املــايل اُملــربم القانــون الــدويل 

ــل  ــاد األورويب؟(142) ه ــان لالتح ــامم دول البلق ــع انض ــور م ــتمر األم ــف ستس ــون األورويب؟ وكي والقان

ــدرك أن االتحــاد  ــكل ي ــا؟ فال ــن ســيدفع مثنه ــة"؟ وم ســتحصل هــي األخــرى عــىل "مســاعدات إمنائي

ــه  ــريًا شــامال– هــذا إن كان ســيظل موجــوًدا -  ومع ــة تغ ــة القادم ــوام القليل األورويب ســيتغري يف األع

نظــام الــدول األوروبيــة أكــرث مــام توقعنــاه منــذ فــرتة وجيــزة بيــد أن أي "مســؤول" مل يجــد الفرصــة 

املناســبة لإلعــالن عــن ذلــك، ومــا يــزال الحديــث عــن مــدد زمنيــة أطــول عندمــا يتعلــق األمــر بعــودة 

النمــو الــذي يتوقــع الجميــع أنــه ســيجعل الوضــع قابــال للســيطرة  مــرة أخــرى.

142-   أي دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا والجبل األسود وصربيا.
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لكــن ميكننــا مالحظــة أربعــة خطــوط لالســتمرارية الصامــدة عــىل املســتوى التكتيــيك بالرغــم مــن 

ــل  ــة، وتتمث ــة األزم ــذ بداي ــه من ــة ب ــاء القيادي ــدول األعض ــاد األورويب وال ــات االتح ــاك يف ترصف االرتب

ــام يــيل: الخطــوط األربعــة في

يجــب أن تظــل "األســواق" مبعــزل عــن املشــاركة يف تكاليــف "اإلنقــاذ" للــدول القــادرة عــىل الدفــع . 1

قــدر اإلمــكان مهــام تكــن هــذه األســواق، بــل الــدول األخــرى هــي التــي يجــب أن تدفــع تلــك 

النفقــات عــن مواطنيهــا، واليــوم هنــاك اتفــاق عــىل أن إرصار املستشــارة األملانيــة عــىل تخفيــض 

معــدل الديــن لــدى الدائنــني مــن القطــاع الخــاص يف أول فعــل إلعفــاء اليونــان مــن الديــون كان 

خطــأ لــن ُيســمح بتكــراره،  مــام قــد يســفر عنــه دعــم الشــعب األملــاين لــدى (ملريكيــل) والــذى 

ال ميكــن أن ُيعــوض خســارة ثقــة شــعب األســواق املاليــة، لكــن بــدا أن البنــوك املركزيــة وبعــض 

البنــوك اململوكــة للدولــة كان لديهــا الوقــت الــكايف قبــل الحــدث لــرشاء معظــم الــرشوط املقبولــة 

للســندات الحكوميــة اليونانيــة ملالكيهــا لصالــح البنــوك الخاصــة وتجــار القــروض اآلخريــن لدرجــة 

ــل ومــن  ــق النفقــات العامــة، لكــن مــن املحتمــل ب ــن يقــع عــىل عات أن الجــزء األكــرب مــن الدي

الــرضوري قريًبــا أن يســفر عــن تخفيــض ثــان للديــن.

ال يجــب تأميــم البنــوك املتعــرثة بــل إنقاذهــا بأمــوال عامــة بشــكل غــري ملحــوظ قــدر اإلمــكان . 2

لتجنــب الغضــب الشــعبي، وتكمــن مهمــة مهنــديس التمويــل يف غرفــة آالت الدولــة اُملوحــدة يف 

تشــكيل عمليــات البيــع الرضوريــة بالشــكل الــذي ال يظهرهــا يف دفاتــر حســابات الــدول، ومــن 

ــو  ــي أجراهــا (ماري ــة الرســمية الت ــا كانــت إحــدى املفاوضــات األولي ــي يســهل رؤيته ــة الت األمثل

دراجــي) بوصفــه رئيــس البنــك املركــزي األورويب عندمــا وّزع عــىل البنــوك ألــف مليــار يــورو بنســة 

فائــدة واحــد باملئــة عــىل ثــالث ســنوات، عــىل أن تكــون تلــك البنــوك عــىل أهبــة االســتعداد دون 

ــة املتعــرثة مبــدى محــدد يك تســاعدها يف تخفيــض  ــزام لــرشاء ســندات الديــن للــدول األوروبي إل

زيــادات املخاطــرة، ومــن املمكــن أن ننطلــق مــن أن البنــك املركــزي األورويب يعــرف كيف يســتطيع 

حاميــة البنــوك مــن أرضار محتملــة يف هــذه الصفقــات اُملــدارة لصالحــه كمســاعدة لاللتفــاف عــىل 

حظــر التمويــل الحكومــي الســاري عــىل البنــك املركــزي األورويب.(143) 

143-   من المعروف ضياع تأثير هذا الفعل بعد بضعة أسابيع. اتخذ البنك المركزي األوروبي الخطوة التالية في شهر سبتمبر عام 2012م وقرر شراء قروض 
الدول المتعثرة بسعر ثابت من دون حد في السوق الثانوي في البداية أي من قبل بنوك بدال من الدول مباشرة.
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 يجــب ســد الطريــق عــىل الــدول القــادرة عــىل الدفــع مــن اإلفــالس أو جدولــة الديــون أحاديــة . 3

ــة التزاماتهــا أمــام مانحــي  ــة الحرجــة يجــب متكينهــا مــن تلبي الجانــب قــدر اإلمــكان، ويف الحال

ــل  ــدول مســتعدة لتموي ــة غــري مســرتدة، يك تظــل هــذه ال القــروض مــن خــالل مســاعدات مالي

الــدول املدينــة اُملوحــدة للمســتقبل بقــروض عاليــة، ويجــب أن تظــل الشــعوب غــري مطلعــة عــىل 

هــذه التحويــالت مــن خــالل تجهيــزات تقنيــة مقابلــة، ومــن أمثلــة التمويــه الناجــح لتحويــالت 

ماليــة كبــرية بــني الــدول أو تحويــالت محتملــة معالجــة التســوية أو عــدم التســوية ألرصــدة نقــل 

 Trans-European Automated Real-Time Gross) ــم ــة باس ــة املعروف ــة القيم ــوال عالي األم

ــدى  ــة ل ــدول الفردي ــة يف ال ــوك املركزي ــا targe2 للبن Settlement Express Transfer واختصاره

(Sinn 2011)  .ــزي األورويب ــك املرك البن

طاملــا أنــه مــن املمكــن إيجــاد حــل لألزمــة املاليــة مــن خــالل تقليــل عــام لديــون الدولــة خاصــة . 4

يف حالــة النمــو املرتاجــع، وليــس لهــذا الســبب فحســب فيجــب اتبــاع ذلــك بطريقــة هادئــة وفــرتة 

زمنيــة ممتــدة قــدر اإلمــكان إلعطــاء املســتثمرين الكبــار والقادريــن عــىل فــرض عقوبــات إمكانيــة 

حاميــة حافظاتهــم النقديــة مــن الخســائر يف الوقــت املناســب مــن خــالل إعــادة الهيكلــة، وهنــا 

ــد  ــة، وق ــة مطلوب ــامت الدولي ــة واملنظ ــوك املركزي ــرية يف البن ــة الخب ــة التقني ــح املعرف ــا تصب أيض

يقــع عــىل عاتقهــا ابتــكار إجــراءات للحكومــات للقضــاء عــىل ديــون حكوميــة ال ميكــن تحملهــا 

عــن طريــق النمــو يف طريــق "قمــع مــايل" ألعبــاء املدخريــن مــا يعنــي إخضــاع التمويــل لقواعــد 

سياســية بغيــة تخفيــض تكلفتــه، أي االســتثامر يف الســندات الحكوميــة مــن خــالل ربــط التضخــم 

 (Reinhart und Sbrancia الزائــد بنســب فوائــد منخفضــة وإجبــار لبعــض البنــوك والتأمينــات

ــات  ــاوز األزم ــد تج ــة بع ــذه السياس ــل ه ــدء مث ــريات لب ــىل أن التحض ــاك دالالت ع (2011 وهن

الحاليــة قــد أوشــكت عــىل االكتــامل مبجــرد تحقيــق القطــاع املــايل ملصالحــه.

القــرار مراكــز  عــىل  أعــاله  املذكــورة  األربعــة  النقــاط  واســتمرار  مواصلــة  تعــود  أن  يجــب 
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ــا مــدى االرتبــاك عندمــا  العاملــة وراء الســتار بقــدرة اســرتاتيجية طويلــة املــدى، وملفــت للنظــر حًق

يتعلــق األمــر مثــال باملــدى الزمنــي ملكافحــة األزمــات وإعــادة هيكلــة الدولــة، لــذا تــم  إقــرار تأســيس 

"اتحــاد مــرصيف" لوضــع حــل قصــري األجــل لألزمــة مــن خــالل معالجــة البنــوك املتعــرثة التــي تحتــاج 

ــم دعــم تكاليــف إعــادة  ــح قــادرة عــىل العمــل، ويت ألعــوام إذ مل يكــن األمــر مجــرد تجميــل يك تصب

التمويــل إليطاليــا واليونــان مــن خــالل البنــك املركــزي ملنــع إفــالس تلــك الــدول عــىل املــدى القصــري، 

حتــى لــو أدى ذلــك لتكويــن فقاعــات عــىل املــدى الطويــل عــىل غــرار النمــوذج األمريــيك أو حتــى مــا 

قــد يعيــق التنظيــم النيوليــربايل املأمــول للــدول املتعــرثة،(144) وعــىل الرغــم مــن  الفــوىض الحادثــة عــىل 

خشــبة املــرسح األماميــة تبــدو األمــور كــام لــو كانــت خيــط أحــداث نيوليــربايل ثابــت، وهــو يف الحقيقة 

ليــس أكــرث مــن سلســلة مــن ردود أفعــال قصــرية األجــل للفطــرة الســليمة عــىل "رشوط حازمــة" فاعلــة 

 Bergmann et al. 1969,يف الرأســاملية مجســدة يف القــدرة التهديدية للمســتثمرين يف القطــاع الخــاص

(Offe 1972a )بــرشط أن تكــون الفطــرة الســليمة القــادرة عــىل التمييــز واملتبلــورة يف املؤسســات هــي 

الصحيحــة تلــك التــي متــت معالجتهــا ومامرســتها يف جامعــات معرفيــة ملنظــامت مثــل بنــك جولدمــان 

ســاكس ومــا حولــه، وألنــه ال يوجــد بدائــل لتلــك الفطــرة إلشــباع متطلبــات شــعب الســوق ال تعــرف 

تلــك الفطــرة مشــكالت اســرتاتيجية بــل مشــكالت تكتيكيــة فحســب خاصــة يف التعامــل مــع شــعوب 

الــدول غــري املتواضعــة بســبب وعــود الدميقراطيــة املبالــغ فيهــا.

اإلميــان  هــو  عملهــا  وآليــات  الســيايس  االقتصــاد  طبقــة  عــامل  لفهــم  الثابتــة  األجــزاء  ومــن 

ــذه  ــل ه ــرار مث ــخ يف إق ــم املرتس ــل الحس ــىل األق ــارم أو ع ــم الص ــىل الحك ــا ع ــدرة أوروب ــخ بق الراس

الحكومــة  يضــم  ال  فهــو  يشء  كل  يضــم  وهــذا  بداخلهــا،  وآخريــن  لتقويتهــا  دوًمــا  العقيــدة 

ــمل  ــا، ويش ــيل يف أملاني ــه التكاف ــب التوج ــري صاح ــار الفك ــل اليس ــب ب ــة فحس ــة واملعارض االتحادي

ــرباء"  ــة "الخ ــم أغلبي ــتوى األورويب، ويض ــىل املس ــزي األورويب ع ــك املرك ــل والبن ــة يف بروكس املفوضي

العــامل بــأرسه، أصــاب الدميقراطيــون يف أن "الحكــم الصــارم" يحتــاج إىل دولــة  االقتصاديــني يف 

ــر  ــون باألم ــايل الليربالي ــا، وال يب ــا م ــة يوًم ــة دميقراطي ــون دول ــون يف أن تك ــم يأمل ــة ألنه ــة قوي مركزي

طاملــا أن الهــدف هــو التحــول لنظريــة هايــك لتحريــر األســواق مــن كل نــوع مــن التصويــب

144-   ال يجب أن ننسى أن تكاليف إعادة التمويل المرتفعة لبعض الوقت تزيد من نسبة الفائدة على النفقات الحكومية على المدى الطويل  ألنه ال يجب 
إعادة تمويل جبل الديون اإلجمالي دفعة واحدة.
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السيايس أي استخدام قوى الدولة القوية للتفكيك الذايت كدولة متدخلة.

ــاين  ــرباء األمل ــس الخ ــن مجل ــط متك ــة فق ــذه الطريق ــارم ، فبه ــم الص ــة الحك ــان بإمكاني ــب اإلمي يج

ــب  ــد يطال ــذي ق ــنوي 2011 -2012، ال ــره الس ــون يف تقري ــاء الدي ــدوق إللغ ــاء صن ــرتاح إنش ــن اق م

دول مثــل إيطاليــا اســتثامر "فائــض أويل جامــد" بنســبة 4.2 %عامــا بعــد اآلخــر يف ميزانياتهــا العامــة، 

ــام 2011م)  ــاملة ع ــة الش ــة االقتصادي ــم التنمي ــرباء لتقيي ــس الخ ــن عاًما(مجل ــة وعرشي ــدة خمس ومل

ــة  ــرون املطالب ــر) Bofinger وآخ ــرت بوفينج ــاين (بي ــادي األمل ــتطيع االقتص ــط يس ــة فق ــذه الطريق وبه

ــزي  ــك املرك ــتطيع البن ــا، أو يس ــون يف أوروب ــم الدي ــل تعمي ــتقبل مقاب ــازم" يف املس ــة ح ــدأ موازن "مبب

األورويب أن يجعــل رشاء قــروض الــدول املتعــرثة متوقًفــا عــىل قبــول "إصالحــات" مســتقبلية يف شــكل 

تخفيــض للمعاشــات أو بيــع لــرشكات حكوميــة، ومــن ثــم يعمــل تصــور حوكمــة تكنوقراطيــة للسياســة 

ومجتمعــات كاملــة كفرضيــة عمــل مقاومــة لإلحبــاط بشــدة، أو كأيدلوجيــة مبفهــوم خــداع رضوري، 

واإلشــارات املتكــررة إىل الخــربات األملانيــة مــع واليــة (برميــن) األملانيــة التــي زادت ديونهــا بعــد اتفــاق 

إعــادة جدولــة الديــون املــربم مــع االتحــاد بدايــة فــرتة التســعينيات زيــادة هائلــة بــدال مــن أن تنخفــض 

(Konrad and Zschäpitz 2010) لــن تغــري مــن األمــر شــيًئا، ينطبــق األمــر نفســه عــىل خــربة البنــك 

املركــزي األورويب مــع أول برنامــج لــرشاء القــروض الحكوميــة اإليطاليــة.

ــا  ــة؟ رمب ــدة واقعي ــة اُملوح ــة األوروبي ــني للعمل ــن االفرتاضي ــارم للمنقذي ــم الص ــاالت الحك ــل خي ه

ليســت إال تعبــريًا عــن العــزم يف اســتخدام كل الوســائل لجعلهــا حقيقيــة وتعبــريًا عــن أن الثقــة يف أن 

ــا ســيؤدي إىل الهــدف وخاصــة اإلجــراءات الدامئــة مــن  إخفــاء املعارضــة وتهديدهــا وتهميشــها أخالقًي

كل نــوع لتعطيــل الدميقراطيــة الربملانيــة واملؤسســة الثابتــة لحكــم األقليــات والخــرباء عــىل املســتوى 

ــة. ــة إذا مــا تــم مامرســتها بشــكل كاف ولفــرتة طويل املحــيل واألورويب يف النهاي
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المعارضة في الدولة الدولية الُموحدة

الدولــة الدوليــة اُملوحــدة يف طريقهــا لتقليــص املصــادر السياســية ملواطنــي الدولــة القوميــة 

ــرصاع  ــة ل ــة املحلي ــدة للسياس ــة الجدي ــاحة الحاكم ــىل الس ــا ع ــص عدده ــث يتناق ــة؛  حي الدميقراطي

ــة  ــية املالي ــات للدبلوماس ــرف االجتامع ــة وغ ــال العاملي ــواق امل ــع الرأســاميل الدميقراطــي يف أس التوزي

ــالءات  ــة إم ــة، إن معارض ــطية الدولي ــة ذات الوس ــات القومي ــدود الدميقراطي ــخة يف ح ــة املرتس الدولي

التقشــف املتجــاوزة للحكومــة القوميــة صعبــة لكنهــا ليســت مســتحيلة حًقــا، وهــذا مــا أظهرتــه الحالــة 

ــذي  ــج مثــرية للغضــب يك ترفــع الثمــن ال ــأيت بنتائ ــة تســتطيع أن ت ــات املحلي ــة يف أن االنتخاب اليوناني

يجــب أن تتكبــده الــدول الدائنــة حتــى تتخــىل إحــدى الــدول املدينــة عــن خروجهــا مــن اللعبــة عــىل 

الرغــم مــن كل اإلشــارات التهديديــة والتأثــريات الدعائيــة لالتحــاد الــدويل الــذي تجــاوزت مطالبــه كل 

حــد.

وكانــت أحــداث صيــف 2012م يف اليونــان وإيطاليــا مــن ناحيــة ويف أملانيــا مــن ناحيــة أخرى، كاشــفة 

حيــث دعمــت املعارضــة األملانيــة الحكومة يف متســكها غــري املرشوط بعملــة اليورو، وطالبــت معها مببدأ 

ميزانيــة حــازم تراقبــه بروكســل يف الــدول املدينــة،(145) ويكمــن الفــارق الوحيــد يف أن املعارضــة أظهــرت 

اســتعدادها لدفــع مثــن أعــىل مــن أجــل  الســلم األورويب يف شــكل تبــادل الديــون القدميــة أو الجديــدة 

أو يف شــكل برامــج إمنائيــة" إضافيــة، عــىل فــرض أنهــا أمــور البــد منهــا وعــىل أمــل االســتفادة مــن عــدم 

االرتيــاح املتزايــد لــدى أجــزاء مــن الشــعب عــن العدائيــة األوروبيــة املتزايــدة تجــاه أملانيــا مــن ناحيــة 

السياســة االنتخابيــة، ومحــاوالت الحكومــة مبوافقــة صامتــة للمعارضــة التأثــري املســبق عىل استفســارات 

أساســية عــن مســتقبل االندمــاج األورويب والدولــة القوميــة األملانيــة يف العمــل اليومــي الــدويل الــذي ال 

بديــل عنــه ، والــذى اصطــدم مبعارضــة النــواب ومــن ينتمون ألحــزاب الحكومــة الذين يرون حل ســلطة 

145-   طبًقا لتقرير صادر في جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج بتاريخ السادس من سبتمبر عام 2012م طرح البنك المركزي األوروبي عام 2011م  
"على الحكومة اإليطالية العديد من الشروط لشراء القروض الحكومية" ولم يتم تحقيق سوى مطلب واحد من السبعة مطالب  [...] في الخامس من 
أغسطس 2011م  طرح رئيس البنك المركزي األوروي (جان كلود تريشيه) وخليفته المنتظر (دراجي)  في خطاب موجه لرئيس الورزاء اإليطالي السابق 
(سيلفيو بيرلسكوني)  مطالب تفصيلية ثم بدأوا ببرنامج شراء الديون الحكومية وفي النهاية كانت مطالب (تريشيه) و(دراجي) الذريعة التي تنبأت بعجز 
حكومة (بيرلسكوني) وأدت إلى سقوطها [...]  وتمكن رئيس الوزراء الالحق (ماريو مونتي) من تلبية مطلب واحد من المطالب السبعة بعد عام في الوقت 
الذي لم تظهر أي تأثيرات واضحة لباق المطالب الست" وخالفه. جدير بالذكر أن (دراجي)  كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي اإليطالي في عهد 

(بيرلسكوني)، طرفة مثل طرف (ميكيافيللي).
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الربملــان مــن خــالل قيــادات حزبيــة أمــرًا مســلاًم بــه، ويف املقابــل يبحثــون عــن مســاعدة مــن املحكمــة 

الدســتورية األملانيــة وترشيعهــا الحــايل عــن العالقــة بــني الدميقراطيــة والســيادة.

ــارص  ــة عن ــد مبثاب ــاك تع ــات هن ــات والربملان ــزاب واالنتخاب ــإن األح ــا ف ــان وإيطالي ــبة لليون بالنس

متخلفــة عــن ركــب الدولــة األوروبيــة اُملوحــدة، أعطــت عــودة األحــزاب إىل الحكومــة اليونانيــة بعــد 

فشــل التكنوقراطــي (بابادميــوس) ذريعــة لالتحــاد األورويب ومقــره بروكســل لتخفيــف ضغــط  التقشــف 

عــىل الشــعب اليونــاين وزيــادة الحوافــز الواعــدة عنــد تفعيــل إجــراءات الوحــدة املطلوبــة، ويف إيطاليــا 

وجــدت حكومــة (ماريــو مونتــي) نفســها مجــربة عــىل منــح امتيــازات ألحــزاب اليســار والنقابــات  التــي 

ــي) مبكــرًا العمــل عــىل  ــدأ (مونت ــا، كــام ب ــراه بروكســل رضورًي ــذي ت تجــاوزت الحــد، وهــو األمــر ال

ــم  ــا عــىل وجــه الخصــوص، ومــن ث ــة األجــواء االشــرتاكية لتحســني وضعــه التفــاويض أمــام أملاني تنمي

الوصــول إىل تخفيــف اإلجــراءات التصحيحيــة املنشــودة، ومــن هــذا املنظــور كان مــن املمكــن مالحظــة 

عــودة السياســة كاملعتــاد politics as usual مــع مغبــة تســويف تنفيــذ السياســة املاليــة اُملوحــدة.

ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن املفيــد أن نتذكر مثال الواليــات املتحــدة األمريكيــة (Agnoli 1967)  يف 

عــدم وجــود ضــامن ملعارضــة ناجحــة "لتحــول الدميقراطيــة" وفًقــا لنظريــة هايــك، كان اســتحواذ الجهاز 

الحكومــي بالواليــات املتحــدة عــىل عاملــة عــامل املــال يف وول ســرتيت عملية تــكاد أن تكون كاملــة اليوم 

بغــض النظــر عــن انتخــاب رئيــس أمريــيك محبــوب مــن الحــزب الدميقراطــي عــام 2008م، وعــىل الرغم 

مــن أن عــدم املســاواة االجتامعيــة واالقتصاديــة املتزايــدة قــد وصلــت إىل مســتوى فاضــح يف عرشيــن 

عاًمــا، فضــال عــن ارتفــاع معــدل البطالــة ال يشــارك ســوى مــا يقــرب مــن نصــف املواطنــني يف العمليــة 

االنتخابيــة، ويف خريــف عــام 2012م ســمح لهــم االختيــار مــا بــني مدير ســابق إلحــدى املحافــظ النقدية 

الوقائيــة البشــعة ورئيــس مل يتمكــن مــن فعــل يشء بعــد إنقاذ باهــظ التكاليــف لالقتصاد من "األســواق 

املاليــة"، وإنقــاذ األســواق املاليــة مــن نفســها لتنظيــم نشــاطاتها وإضعــاف قــوة اســتيعابها االقتصاديــة 

ونفوذهــا الســيايس،(146) وكان يجــب مالحظــة كيــف تحكمــت ســلطة املــال املنظــم يف رشكات عامليــة يف 

146-    حتى بوفينجر وآخرون الذين طالبوا "بمسؤولية مجتمعية" للديون الحكومية األوروبية أو لجزء منها لقيادة الحزب االجتماعي األلماني باتساق مع 
مجلس الخبراء األلماني حيث يتعين على تلك المسؤولية أن يصاحبها "مراقبة مجتمعية صارمة على الموازنات العامة القومية". وفي مكان آخر ذكر التقرير: 
" نقل السيادة إلى مؤسسات أوروبية صار [...] أمرًا حتميًا لتفعيل المبدأ المالي  عالوة على ضمان نظام مالي مستقر. (Bofinger et al 2010)  صارت 
مصطلحات "مبدأ" و "مراقبة" المرتبطان بصفات مثل "حازم" و "الحكم الصارم" تعريفات متفقا عليها في السجال األلماني حول أوروبا من جميع األحزاب 

بدًءا من الحزب الديمقراطي المسيحي وحتى حزب الخضر ومن اليمين إلى (منتصف) اليسار
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مجتمــع متــرشذم بشــدة وغــري منظــم أضعفــه القمــع الحكومــي وأغوتــه منتجــات الصناعــة الثقافيــة، 

وهــو األمــر الــذي مل يتمكــن حتــى (أدورنــو) مــن تخيلــه يف أكــرث لحظاتــه املتشــامئة لهــذا العــامل الــذي 

لــن يســهل فيــه رشاء الساســة واألحــزاب واملجالــس الربملانيــة فحســب ،بــل الــرأي العــام أيًضــا.

ــة للتعبــري عــن  ــا اُملوحــدة مبفهــوم (هايــك) إذا انســدت القنــوات التقليدي مــاذا ســيحدث يف أوروب

املصالــح الدميقراطيــة إىل االلتزامــات الدوليــة والقانونيــة؟ انصــب النمــوذج االشــرتايك للمعارضــة 

ــم  ــا العــامل ومنظامته ــي مل يســتفد منه ــال الت ــرأس امل ــة ل ــع مرشوعــات إصالحي املســؤولة عــىل  دف

فحســب، بــل ســاعدت الرأســاملية عــىل حــل مشــكالت اإلنتــاج وزيادتــه التــي مل يقــو عــىل حلهــا مبفرده 

مــع مؤسســاته، وأوضــح صياغــة تفســريية هــي الفصــل الــذي ســّطره (كارل ماركــس) عــن الــرصاع عــىل 

تقليــل ســاعات العمــل اليوميــة (Marx 1966, chapter 8 ) وأقــوى مثــال تاريخــي هــو تأمــني القــوى 

الرشائيــة الجامهرييــة املحتاجــة إىل إنتــاج هائــل مربــح مــن خــالل زيــادات يف األجــور كافحــت مــن 

ــذي  ــد ال ــه ال يوجــد املزي ــدو أن ــوم يب ــن الي ــاج، لك ــم اإلنت ــة لتنظي ــدأ الفوردي ــات يف مب ــا النقاب أجله

قــد تقدمــه القاعــدة العريضــة مــن الشــعب، أو انتزاعــه لــرأس املــال ملصلحتــه أو ملصلحــة الشــعب، 

وكل مــا يــرده الشــعب مــن رأس املــال هــو اســتعادة الحقــوق االجتامعيــة للمواطنــني الذيــن كافحــوا 

طويــال مــن أجلهــا يف الســوق، رمبــا ليــس مــرة واحــدة بــل تدريجًيــا بالطبــع ولكــن ليــس ببــطء شــديد، 

ويف بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن اعتمــد رأس املــال عــىل إمكانيــة تنظيــم نفســه بنفســه بوصفــه 

صناعــة ماليــة متحــررة مــن القيــود حســب أهوائــه (McMurtry 1999)، والــيشء الوحيد الــذي ينتظره 

الســوق مــن السياســة هــو استســالمها لــه مــن خــالل إقصــاء الدميقراطيــة االجتامعيــة كقــوة اقتصاديــة.

ــون  ــع الدي ــاء بدف ــدون االكتف ــن يبقــى ملــن ال يري ــاءة فل وإذا كان مــن املحــال وجــود معارضــة بّن

ــري  ــة التأث ــة لتقوي ــي رضوري ــة، فه ــة الهّدام ــم إال املعارض ــة عمره ــرون طيل ــه آخ ــل علي ــى حص الت

الــدول املنظمــة  القوميــة، وإذا مــا متكنــت شــعوب  الــدول  الباقيــة يف  املتخلــف للدميقراطيــة 

دميقراطًيــا مــن التــرصف مبســؤولية يف أنهــا مل تعــد محتاجــة إىل الســيادة القوميــة وســتقترص 

ــري ــلوك غ ــب س ــة تجري ــدو محاول ــد تب ــني فق ــروض الدائن ــع ق ــىل دف ــا ع ــني قدرته ــىل تأم ــال ع ألجي
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ــة  ــرتاض رضورة تلبي ــو اف ــل ه ــود بالعق ــؤولية، وإذا كان املقص ــرث مس ــًرا أك ــدة أم ــرة واح ــؤول مل مس

املجتمــع  ملطالــب "األســواق" حتــى عــىل حســاب أغلبيــة املجتمــع التــي مل يبــق لهــا ســوى الخســارة 

ــد املعقــول،  ــة هــي الــيشء الوحي ــربايل فقــد تكــون الالعقالني بعــد عقــود مــن توســع الســوق النيولي

وقــد يســتغرق تفعيــل هــذا االعــرتاف أمــًدا طويــال، وصــار الشــجب املنتظــم بوصفــه "شــعبًيا" تقنيــة 

ســلطوية مجربــة منــذ وقــت طويــل ذلــك  الــذي تــم اســتكامله يف أملانيــا مــن خــالل تســوية ناجحــة 

مــن وجهــة نظــر السياســة التعريفيــة بــني انتقــاد العملــة األوروبيــة اُملوحــدة ومســار االندمــاج األورويب 

ــة  ــى القومي ــة" أو حت ــة اإلقليمي ــة يف "النزع ــدة" والرغب ــا ُموح ــاه "أوروب ــة تج ــام والعدائي ــه ع بوج

اإلمربياليــة لســنوات مــا بــني الحــرب.

ــا الشــعور بــأن حكوماتهــم ال تكــرتث  ــو أنــه تزايــد لــدى املزيــد مــن مواطنــي أوروب ويبــدو كــام ل

بهــم عــىل الرغــم مــن كل املعالجــات الدعائيــة، حتــى إذا تــم التوضيــح لهــم مــرارًا وتكــرارًا أن اســتكامل 

تحريــر النظــام االقتصــادي الرأســاميل متضمًنــا تخفيــض املوازنــات العامــة والقضــاء عــىل بنيــة الدولــة 

االجتامعيــة والبطالــة والتشــغيل املتــأزم يكمــن يف االهتــامم العــام بالنمــو يف الدخــول املتزايــدة 

ــل مســتوى  ــة ألق ــات اجتامعي ــت نفســه وأجــور منخفضــة وخدم ــدراء" يف الوق ــة امل للخــرباء"يف طبق

اجتامعــي، يتعــني عــىل املفكريــن الناقديــن أن يــروا مهمتهــم يف تقويــة هــذا الشــعور قــدر االســتطاعة 

والتوقــف عــن الحــرص عــىل ســمعتهم لــدى مــن تتوقــف هيمنتهــم عــىل ثقــة الجميــع يف عــدم وجــود 

ــون  ــا يك ــة اإلنســانية عندم ــب إىل الكرام ــو غري ــا ه ــان مب ــرض رضورة اإلمي ــر"، ويتوجــه ف ــار آخ "خي

قــادم مــن بــرش فانــني،  ُيطلــق عــىل املحتجــني الرافضــني للروايــة الرائعــة للتقشــف املفــروض عليهــم 

يف أســبانيا والربتغــال اســم "indignados" أي الغاضبــني واملعنــي الحــريف للكلمــة هــو األشــخاص الذيــن 
تتــم معاملتهــم باحتقــار وانتهكــت كرامتهــم.(147)

ــة وليــس أداة كــام ٌتعــرف  ــه طبيعــة تعبريي ــة علــم االجتــامع فــإن انــدالع الغضــب ل يف لغــة نظري

ــية  ــباع للدبلوماس ــق اإلش ــة منط ــقوط يف هاوي ــن الس ــوف م ــن الخ ــدال م ــة، فب ــور االقتصادي يف األم

ــل الســوق  ــىل الشــعوب تفضي ــه ع ــد بأن ــيدة" تفي ــاءة "رش ــن خــالل اقرتاحــات بّن ــة م ــة الدولي املالي

وإعطائــه مــا يريــد فقــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت لنشــأة حركــة اجتامعيــة ضــد الدولــة

147-   انظرأيًضا المطالبة الكالسيكية لستيفان هيسيل Stéphane Hessel بعنوان( "indigenz-vous"  2010) أي "اغضبوا" لكن األفضل "اشعروا باالمتهان 
وافعلوا شيئًا حيال ذلك!".
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اُملوحــدة لإلفصــاح عــن غضبهــا عالنيــة مــن أذى رأســاملية مــا بعــد الدميقراطيــة، وميكننــا أن نتذكــر 

ــا مــن فــرتة الســتينيات والســبعينيات يف كيــف اســتطاعت "األحاديــة" السياســية والثقافيــة مــن  أحداًث

إثــارة احتجاجــات بــدت "غــري رشــيدة" و"غــري واقعيــة" و"عاطفيــة محضــة" التــي مل تحــدث أثــرًا ألنهــا 

ظلــت كــام هــي، ففــي أملانيــا كان الســبب املبــارش هــو ترشيــع حالــة الطــواريء واالئتــالف الكبــري فضال 

 (Habermas عــن خشــيتهم لغلــق السياســة واملجتمــع لبدائــل "أيدلوجيــة" التحديــث التكنوقراطــي

ــارن  ــه ال يق ــرًا لكن ــذاك ورمبــا كان مبك ــه آن ــا في (Marcuse 1967 ,1969، رمبــا كان التشــخيص مبالًغ

باليــوم أي بعــد مــرور مــا يزيــد عــن أربعــني عاًمــا واملتعلــق باالنتقــال الحــادث عــىل املســتوى األورويب 

إىل مرحلــة مــا بعــد دميقراطيــة منزوعــة الســلطة مــن الناحيــة االقتصاديــة.

ورمبــا يكــون أول وأهــم يشء  قــد يســتلزم معارضــة حركــة متناميــة لخصمهــا ضــد وســطية 

ــا  ــة مطالبه ــة بتلبي ــع املالي ــب املصان ــع مطل ــو ترشي ــة" ه ــواق املالي ــالل "األس ــن خ ــة م الدميقراطي

بالســامح لهــا مبصــادرة حيــاة البســطاء مــن أجــل ســندات الديــن التــي أنتجتهــا، هنــا أنجــز كتــاب عــامل 

األنرثبولوجيــا األمريــيك (ديفيــد جريــرب) The first 5000 Years" David Graeber"(أول خمســة آالف 

عــام)(148) عمــال تحضريًيــا ال يقــدر بثمــن حيــث أشــار بحــق إىل أن تســديد املدينــني لديونهــم أســطورة 

تــؤدي إىل تحــيل أداء أســواق املــال العامليــة باألخــالق باســتخدام أخالقيــات الحيــاة اليوميــة وتجعــل 

ــني  ــون للدائن ــة الدي ــرض جدول ــدول عــىل ف ــدرة ال ــة، وتنجــم ق ــري أخالقي ــدو غ ــا تب معارضــة مطالبه

ــف عــن األشــخاص  ــي تختل ــة الت ــق ســيادة هــذه الدول ــى وقــف تســديد األقســاط مــن منطل أو حت

املشــتغلني يف القطــاع الخــاص حيــث مل يــرد ذكــر الســامح للــدول مــن االســتفادة مــن هــذه الســيادة 

مــن خــالل تنفيــذ التزاماتهــا املاليــة أمــام أســواق املــال ومــن خــالل فــرض رضائــب أعــىل أو خدمــات 

أقــل ملواطنيهــا يف أي مــكان. فالدميقراطيــات ملزمــة ملواطنيهــا يف املقــام األول فهــم يســتطيعون ســن 

ــة،  ــن هــذه املعرف ــن م ــرف أو يتمك ــه أن يع ــال علي ــم امل ــن يقرضه ــات، وم ــني وفســخ االتفاقي القوان

ــن  ــرض املدي ــن أن يتع ــن املمك ــرد، م ــون كل ف ــدين املحــيل ال يجــب أن يســوي دي ــون امل إال أن القان

لإلفــالس ومــن ثــم يضمــن لنفســه بدايــة جديــدة، ففــي الواليــات املتحــدة ال يعــد فضيحــة أن يشــهر 

صاحــب العمــل إفالســه وهــو أمــر يتحــدث عنــه أنصــار الرأســاملية بإعجــاب متواصــل ويــرون فيــه 

 Schuldem: Die ersten 5000 Jahre, Stuttgart 2012 :148-   الترجمة األلمانية بعنوان
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منوذًجا يحتذى.

وبالنظــر إىل دولــة مثــل اليونــان بــل وكل دميقراطيــة مثيلــة أخــرى مشــابهة، يجــب أن يكــون هنــاك 

ــي  ــون الت ــوية الدي ــدراء لتس ــني كم ــتخدام املواطن ــة يف اس ــاك إمكاني ــت هن ــام إذا كان ــري في ــك كب ش

ــوال  ــوات يف األم ــأل فج ــتخدمت يف م ــة إذا اس ــمه وخاص ــعب باس ــالء للش ــا كعم ــتقبل حكوماته تس

العامــة التــي تنبــع مــن رفــض الطبقــات امليســورة يف تلبيــة التزاماتهــم الرضيبيــة وهــو أمــر مقبــول 

ألســباب سياســية، ومــن املمكــن الشــك يف أن الساســة يف اليونــان رشحــوا لناخبيهــم املخاطــر واآلثــار 

ــرثوة  ــوين يف أمــور ال ــام يفعــل كل مستشــار قان ــا باســمهم مثل ــوا عليه ــي حصل ــة للقــروض الت الجانبي

ــا للقانــون بأنــه يف حالــة تطبيــق معايــري القانــون املــدين باعتبــار أن ماحــدث هــو غــش  لعمالئــه طبًق

يف توظيــف األمــوال مبــدى كبــري ومبشــاركة فاعلــة للمؤسســات املاليــة الدوليــة الكبــرية، حيــث يتعــني 

ــم   ــا عليه ــات فرضته ــة صفق ــل مغب ــان تحم ــطى يف اليون ــا والوس ــة الدني ــن الطبق ــني م ــىل املواطن ع

ــة  ــة عاملي ــة ومؤسســات مالي ــني وحكومــات دول أخــرى ومنظــامت دولي جامعــة مــن الساســة املحلي

عــىل حســاب تأمينهــم الصحــي ومعاشــاتهم، بــل وُتفــرض عليهــم بنســب متفاوتــة دون أن يالحظــوا، 

ــه مــن  ــم تربأت ــاين أن تت ــد يكــون يســريًا عــىل الشــعب اليون ــًدا، وق ــا لهــم أب ــم تفســري تدعياته وال يت

االلتزامــات املاليــة تجــاه "األســواق" أمــام محكمــة مدنيــة دوليــة إذا كان هنــاك محكمــة بهــذا االســم، 

قــد يتعــني عــىل املهدديــن بتقليــص الخدمــات االجتامعيــة لعــرشات الســنني كعقوبــة عــىل تعرثهــم يف 

دفــع الديــون أن يأخــذوا يف االعتبــار رؤيــة اإللــزام عــىل أنــه ذنــب.

مييــل علــم السياســة االحــرتايف إىل التقليــل من قــدر القــوى اإلنتاجية السياســية للغضــب األخالقي فهو 

يضــع نفســه يف منزلــة متميــزة مدروســة  وينظــر لذلــك عــىل أنــه حريــة القيــم، عــالوة عــىل أنــه ينشــد 

النظريــات التــي قــد ال تطــرح جديــًدا لهــا وال يبقــى ملــا يســميه "شــعبوية" ســوى احتقــار نخبــوي الــذي 

تتقاســمه مــع نخــب الســلطة التــي يحــب أن يقــف بجوارهــا، لــذا ال يســتطيع االســتفادة مــن مالحظــة 

أن الحــكام الجــدد للدولــة اُملوحــدة ال يخشــون ســوى مــن غضــب هــؤالء الذيــن يشــعرون بــأن خــرباء 

االســتحواذ للرأســاملية العامليــة قــد باعوهــم بأبخــس األمثــان وعــىل خــالف مــا يقــال قــد يكــون الخــوف 

ناصًحــا مخلًصــا يف ظــروف غــري واضحة املعــامل، فإمكانية أن تؤدي األزمــة إىل "اضطرابــات اجتامعية" هو 

كابــوس يضــج مضاجــع الرجــال والنســاء الجامثــني عــىل كــرايس الســلطة، كابــوس ال يضاهيه مــا حدث يف
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ــا، ويبــدو أن الطبقــة الحاكمــة مل تنــس مــا حــدث يف باريــس وتوريــن عــام   الشــوارع حتــى اآلن حًق

ــا والحركــة العامليــة لجامعــة "تســعة وتســعني  ــار حــرب الشــوارع  يف أثين 1968م، ومــن املمكــن اعتب

باملئــة" بدايــة جيــدة أســفرت عــن مجموعــة مــن الــدروس املســتفادة بســبب التضخيــم مــن قدرهــا يف 

البنــوك والحكومــات والفــزع الــذي نرشتــه.

واليــوم يعــد تصــور رضورة أن تتأقلــم "األســواق" مــع النــاس بــدال مــن العكــس رضًبــا مــن الجنــون، 

وإذا مــا أدركنــا الواقــع كــام هــو فهــذا التصــور مختــل بالفعــل، لكــن قــد يكــون أكــرث واقعيــة إذا تقــدم 

عــىل القنــوات املســدودة للدميقراطيــة املؤسســية مبثابــرة هوجــاء يك يتعــني عــىل املحاســبني وضعهــا 

يف االعتبــار ومــع اإلرصار الرومانــيس للكثــري مــن صغــار النــاس عــىل أال يبقــوا بقيــة  حياتهــم مجربيــن 

ــة  ــن تظــل معارضــة الدول ــة ألي مــن مخرتعــي ســندات القــروض، ول ــة التوقعــات الربحي عــىل خدم

اُملوحــدة حــارضة أكــرث مــن مجــرد حجــر عــرثة يف مســار التقشــف الرأســاميل وحــواره، لكــن قــد يظــل 

االحتقــان املتزايــد والشــعور املنتــرش بعــدم االهتــامم بالشــعوب الــدال عــىل العبثيــة العميقــة لثقافــة 

املــال والســوق واملبالغــة الســاخرة يف مطالبهــا غــري املتســقة مــع الحيــاة حقيقــة اجتامعيــة تلــك التــي 

قــد تظهــر "كعلــم نفــس" شــعبي إىل جانــب األســواق، وتنشــد االهتــامم بهــا مثلــه، ويف النهايــة رمبــا 

يســقط املواطنــون يف هــوة "الفــزع ويتفاعلــون معهــا" مــن دون عقالنيــة مثــل املســتثمرين، رشيطــة 

عــدم االلتــزام مبزيــد مــن "العقالنيــة"  أكــرث مــن كلــامت ورمبــا برصــف الشــوارع حتــى لــو مل يتوافــر 

لهــا النقــود بــل مجــرد اإلدعــاءات والحجــج.
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الخاتمة

وماذا بعد؟

إن األزمــة الماليــة والضريبيــة واالقتصاديــة الراهنــة- كمــا أوَضْحــُت- هــي نقطــة النهايــة المؤقتــة 

ــة  ــتدانة الخاص ــة واالس ــتدانة العام ــم واالس ــد الحرب.التضخ ــا بع ــمالية م ــي لرأس ــول النيوليبرال للتح

ــة للحفــاظ علــى صــورة رأســمالية  ــة، اســتعانت بهــا السياســة الديمقراطي كانــت مجــرد حلــول مؤقت

النمــو بنفــس التطــور المــادي للجميــع، أو حتــى إعــادة توزيــع الســوق وُفــرَص الحيــاة مــن أعلــى إلــى 

أســفل. وقــد اســتنفد الثالثــة جميعهــم علــى التوالــي وكان البــد مــن االســتعاضة عنهــم بحلــول بديلــة، 

وذلــك عندمــا بــدأ المســتفيدون مــن رأس المــال والقائمــون علــى إدارتــه، يدركــون أن الثمــن ســيكون 

باهًظــا بعــد عقــد مــن االســتخدام المكثــف لــكل منهــم .

ماذا اآلن؟

هــل يمكــن لشــراء الوقــت بمســاعدة جاذبيــة أمــوال العصــر الحديــث – أي التمــدد الزمنــي المنافــي 

للواقــع والوعــود القديمــة بقيــام رأســمالية مقبولــة مجتمعًيــا، وهــي الوعــود التي لــم يعد لها أي ُأُســٍس 

ه  حقيقيــة منــذ فتــرة طويلــة – أن يســتمر خــالل األزمــة الكبرى للقــرن الحادي والعشــرين الذي بــدأ لتوِّ

وبعدهــا؟ هــذا بالضبــط مــا يتــم اختبــاره اليــوم، بعــد مــرور أربعــة أعــوام علــى عــام 2008، مــن خــالل 

تجربــة ميدانيــة عالميــة. إن رأس المــال الوحيــد الــذي مــا يــزال متاًحا هو أمــوال البنــوك المركزية وهي 

أمــوال افتراضيــة بالكامــل؛ وقــد كانــت أهــم ســلطة احتفظــت بهــا الرأســمالية، الرأســمالية الديمقراطية 

ســابًقا، المقبلــة بشــكل نهائــي علــى مرحلتهــا الهايكانيــة، مــن أجــل إدارتهــا هــى ســلطة رؤســاء البنــوك 

المركزيــة. وقــد أضحــت البنــوك الخاصــة ُمعطلــة بعــد أن ازدادت ديــون الُمقَترِضيــن الُمحتمليــن ولــم 

يعــودوا قادريــن علــى معرفــة علــى أٍي مــن ديونهــم المســتحقة مــازال بإمكانهــم  أن يعتمــدوا، كمــا أن 
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الحكومــات قــد قيدتهــا برلماناتهــا ومــا بقــي لهــا مــن دســاتيرها الديمقراطيــة: ففــي الواليــات المتحــدة 

ــتقطاب  ــن االس ــة م ــه حال ــيطر علي ــذي تس ــرس) ال ــواب (الكونج ــس الن ــق مجل ــن طري ــك ع كان ذل

ــك عــن طريــق  ــا كان ذل ــة، وفــي أوروب ــن العــام كذريعــة إللغــاء وجــود الدول ــذي يســتخدم الدي وال

معارضــة الناخبيــن المتناميــة ضــد فــرض دفــع الفاتــورة لنظــام تنمــوي نيوليبرالــي ال تعلــم أغلبيتهــم 

العظمــى عنــه شــيًئا.

ــي)  ــي وبرنانك ــد (دراج ــى ي ــب، إل ــتقبل القري ــي المس ــل ف ــى األق ــلطة، عل ــت الس ــك انتقل وبذل

ونظمهــم التكنوقراطيــة التــي كان بإمكانهــا، عــن طريــق عمليــات ضــخ حكيمــة مــن رؤوس األمــوال 

ــدول مــن إعــادة  ــن ال ــة المرتبطــة بهــا وتمكي ــوك والمؤسســات الربحي ــا، إنعــاش البن المكتســبة ذاتًي

تمويــل نفســها، ســواء بالديــون أو بغيرهــا. كانــت هنــاك دائمــا ِحَيــل جديــدة مبتكــرة لِمَنــح رأســمالية 

الضــخ، التــي فشــلت فــي عــام 2008، ربيًعــا آخــرًا مهمــا كان قصيــًرا فــي أوروبــا، كان المديــر الســابق 

لبنــك جولدمــان زاكــس، والــذي أصبــح رئيًســا للبنــك المركــزي، يبحــث منــذ توليــه مهــام عملــه عــن 

ــُرٍق لتمكيــن المشــترين والبائعيــن للســندات الحكوميــة فــي وقــت واحــد مــن اســتمرار التــداول  ُط

المزدهــر مــع بعضهــم البعــض. وقــد كان االبتــكار األكثــر تطــورًا، والــذي أُْعِلــن علــى ألســنة الخبــراء، 

هــو بــدء خطــة جديــدة فــي خريــف عــام 2012. كانــت هــذه الخطــة تقــوم علــى اســتخدام رؤوس 

ــر  ــة بشــكل غي ــدول الَمدين ــة مــن ال أمــوال البنــك المركــزي الجديــدة فــي شــراء الســندات الحكومي

محــدود وبســعر محــدد، علــى أن يكــون ذلــك فقــط مــن البنــوك التــي يلــزم أن تكــون قــد حصلــت 

مــن تلــك الــدول علــى الســندات مســبًقا، نصــف ســاعة مســبًقا. وبذلــك يكــون قــد تــم االلتــزام بحظــر 

التمويــل الحكومــي المباشــر عــن طريــق البنــك المركــزي، وإن لــم يتــم احترامــه، فإنــه قــد تــم تمكيــن 

"األســواق" مــن شــراء ســندات الديــن بكميــة غيــر محــدودة، لِنُقــل %96 مــن القيمــة االســمية لــدى 

ــى 96,5%. ــل إل ــة تص ــبة مضمون ــزي بنس ــك المرك ــى البن ــوًرا إل ــا ف ــك لنقله ــاركة، وذل ــدول المش ال

ومــع ذلــك فإنــه قــد يتشــكك البعــض، فيــم إذا كانــت هــذه الخطــة قــد تتمكــن مــن إيقــاف األزمــة 

الشــرعية التــي تعانــي منهــا الرأســمالية الحاليــة لعقــد مــن الزمــان أو ربمــا أكثــر. يــرى الكثيــرون أن 

الوقــت الــذي يمكــن شــراؤه بهــذه الطريقــة قــد يكــون مــدة قصيــرة فقــط. كمــا أن االســتخدام غيــر 

ــد ألمــوال البنــك المركــزي كوســيلة أخيــرة لبنــاء الثقــة، نظــرًا لتراكــم كــم هائــل مــن الديــون،  الُمقيَّ

ــل الذاتــي الحكومــي  ــى التموي ــا والنظــر إل ــة تواجــه خطــر اختفــاء هــذه الوســيلة أيًض يجعــل الدول
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علــى أنــه تعامــل ذاتــي؛ كنوبــة مــن نوبــات متالزمــة مانشــهاوزن، إلنقــاذ الــذات مــن األزمــات، وتحويل 

البنــك المركــزي إلــى بنــك ســيء ضخــم يمتلــك مطبعــة إلكترونيــة إلنتــاج األوراق النقديــة. إن وضــع 

البنــك المركــزي فــي دور حكومــة المــالذ األخيــر يمكــن أن يكــون ُمالئًمــا لحكومــات كحكومــة أنجيــال 

ميــركل التــي يمنعهــا تبايــن ومعارضــة ديمقراطيتهــا المحليــة مــن التصــرف "المســئول" فــي مفهــوم 

أســواق المــال، حيــث يوفــر عليهــا نقــل العمــل الحكومــي إلــى البنــك المركــزي بعــَض أعمــال الشــرعية 

السياســية القــذرة. ولكــن الثقــة والســمعة المهنيــة التــي تتمتــع بهــا عــادًة البنــوك المركزيــة، والتــي 

ــات  ــة لألزم ــى اإلدارة المرتجل ــتها إل ــا تنحــدر سياس ــن االســتغالل السياســي؛ عندم ــي م ــا تعان تجعله

بشــكل يفتقــر للمبــاديء والتحايــل علــى القانــون بشــكل ُمخــادع(149) ومكافــأة البنــوك التــي تعانــي من 

األزمــات عــن طريــق المحســوبية لشــراء الســندات الحكوميــة مقابــل ضمــان الربــح.

وبالتالــي يبــدو التخــوف كبيــًرا مــن جانــب البنــك المركــزي األوروبــي مــن أن يخســر البنــك الهالــة 

ــو  ــل الحكومــي. فل ــى التموي ــة إل ــر السياســية مــن التحــول شــديد الوضــوح مــن السياســة المالي غي

ــى  ــه عل ــر قرارات ــه بتبري ــمح ل ــف يس ــي موق ــكان ف ــة، ل ــه كحكوم ــا ب ــزي معترًف ــك المرك كان البن

ــن  ــاع م ــد اإلجم ــرًا لحش ــون مضط ــت، ويك ــي بح ــو تقن ــى نح ــا عل ــن تبريره ــدًال م ــي ب ــو سياس نح

ــه  ــة بوصف ــة الديمقراطي ــي دول ــه ف ــزي تحقيق ــك المرك ــى البن ــُب عل ــد يصُع ــا ق ــا.(150) وهــذا م أجله

ــا ألن المــوارد الماليــة الخاصــة بــه قــد ال  مؤسســة تقــف خــارج العمليــة الديمقراطيــة، وكذلــك أيًض

ــإن  ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــي. وم ــادي نيوليبرال ــام اقتص ــة لنظ ــة االجتماعي ــوب العدال ــن ث ــي لتأمي تكف

ــات  ــي األوق ــات ف ــى حكوم ــة إل ــوك المركزي ــول البن ــة أن تتح ــى إمكاني ــة عل ــة واقعي ــاك أمثل هن

149- انظر إلى تفسير البنك المركزي األوروبي الملتوي بشكل مليء بالمغالطات حول لماذا ال يكون االستحواذ غير المحدود على السندات الحكومية في 
السوق الثانوية تمويًال حكوميًا، وهو األمر المحظور على البنك، وإنما سياسة مالية. إن بناء الثقة عن طريق التحايل على القانون ليس استراتيجية واعدة 

على المدى الطويل.

150-  في أثناء ذلك قد يعيق رؤساءه على األقل انحرافاتهم المهنية. ففي المدونة التي تحمل عنوان (thecurrentmoment) نجد في يوم السابع عشر 
الثالثاء الماضي وفي أحد اجتماعات المائدة المستديرة بخصوص (مستقبل اليورو) في جامعة هارفارد،  التالي: " في يوم  من فبراير/ شباط عام 2012 
سمعنا لورينزو بيني سماجي يقول تلك الكلمات المحددة: "في الُنظُم الديمقراطية، عليك أن تدفع الناس لفعل أشياء معينة بتخويفهم". لقد كان السيد 
سماجي، صاحب السمو الملكي، عضًوا في الهيئة التنفيذية للبنك المركزي األوروبي ECB حتى نوفمبر الماضي، وقد كان ينصح مستمعيه عما هو أكثر من 
آرائه الشخصية. لقد كان يعطينا لمحة في أغوار الرؤية التكنوقراطية التي تسود أوروبا عن التقنيات الخاصة في اللعب إلدارة الموقف. وقد كا ن ما برز 
http://في تعليقات هذه الشخصية المصرفية؛ أوالً االلتزام األيدولوجي غير العادي لليورو، ثانيًا الرؤية اليومية إلى حد ما عن السيطرة االجتماعية". انظر

/thecurrentmoment.wordpress.com/2012/02/17/in-a-dimocracy-you-have-to-push-people-to-do-things-by-scaring-them
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 التــي تســيطر فيهــا األزمــات االقتصادية،وذلــك بحكــم األمــر الواقــع. ومــن هذه األمثلــة يلفــت انتباهنا، 

إيطاليــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي، حيــث تولــى مؤقًتــا رؤســاء البنــك المركــزي اإليطالــي (جويدو 

ــك  ــة، وذل ــس الجمهوري ــة ورئي ــر المالي ــوزراء ووزي ــس ال ــو شــامبي) مناصــب رئي ــو أزيل ــي وكارل كارل

ــاء "ســنوات  بعــد أن انهــار النظــام الحزبــي للبــالد فــي عــام 1993 تحــت وطــأة فضائــح الفســاد أثن

 ."fango di anni""ــن الطي

أن يكــون الحكــم فــي يــد بنــك مركــزي قــوي، هــو أمــر لــه تقليــد ُمَعيَّــن، وهــو ذلــك التقليــد الــذي 

يتبعــه اليــوم (ماريــو دراجــي) علــى المســتوى األوروبــي، وذلــك بعــد عملــه فــي بنــك جولدمــان زاكس 

منــذ 2006 وحتــى اختيــاره لتولــي منصــب رئيــس البنــك المركــزي األوروبــي وكذلــك البنــك المركــزي 

اإليطالــي.(151) ومــن المالحــظ أنــه فــي ســنوات التســعينيات مــن القــرن الماضــي، كان االنتقــال الواســع 

ــا مــن السياســة الحزبيــة، التــي فقــدت الثقــة، إلــى البنــك المركــزي،  للســلطة التنفيذيــة فــي إيطالي

الــذي كان مســتقًال عنهــا أيًضــا بســبب ذلــك، عمــًال سياســًيا، وذلــك ألنــه فــي ذلــك الوقــت، كان هنــاك 

اهتمــام فــي جميــع األحــزاب بتحقيــق الشــروط التــي تفرضهــا سياســة االندمــاج لالنضمــام إلــى  اتحــاد 

العملــة األوروبيــة الموحــدة.

وكمــا هــو الحــال فــي الواليــات المتحــدة، ُيفتــرض أيًضــا أن تتمكــن معالجــة األزمــة باســتخدام مــوارد 

ماليــة مصطنعــة مــن تحقيــق نجــاح قصيــر األمــد فــي أوروبا:حيــث ُتعــاد مكافــآت المصرفييــن وأربــاح 

ل المخاطر التي تتطلبها "األســواق" لشــراء الســندات الحكومية  مســاهميهم إليهم، كما أن أقســاط تحمُّ

ــل المخاطــر. أمــا إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن  يمكــن أن توفرهــا البنــوك المركزيــة مــرة أخــرى بعــد تحمُّ

يســاعد علــى المــدى الطويــل وأن يجلــب نمــًوا جديــًدا، وبخاصــة ذلــك النمــو الــذي يمكــن أن يحمــل 

تمديــًدا جديــًدا لصيغــة الســالم الديمقراطيــة الرأســمالية بما يســاعد على تقليــص الفوارق بيــن األثرياء 

والفقــراء وكذلــك تقليــص الفــوارق بيــن الشــمال والجنــوب فــي أوروبــا مــرة أخــرى أو حتــى تغطيــة 

هــذه الفــوارق وإيجــاد توافــق بشــكل مــا بيــن العدالــة الســوقية والعدالــة االجتماعيــة، فــإن ذلــك كلــه 

أبعــد مــا يكــون عــن اليقيــن. إن مــا يلفــت االنتباه، هــو اإلصرار الدائــم لرئيس البنــك المركــزي األوروبي 

151- ويعتبر مفوض االتحاد األوروبي السابق ماريو مونتي أيًضا كرئيس وزراء إيطالي جزًءا من نموذج "حكومات الخبراء" التي تحل محل حكومات األحزاب. 
وعلى أية حال، فإن أغلب القوانين في إيطاليا سيتم إقرارها أوًال بقرارات من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة لعجز البرلمان الدائم عن 

اتخاذ القرارات.



187

علــى أن البنــك المركــزي األوروبــي ال يمكنــه أن يوفــر علــى الحكومــات إجــراء "إصالحــات هيكليــة" في 

كل مــرة يكــون علــى اســتعداد لتقديــم المســاعدة فــي أوقــات األزمــات بمــا يتجــاوز مهمتــه القانونيــة. 

ــد للنمــو  ــد البحــث عــن نظــام جدي ــه عن ــا أي شــيء آخــر لتقدم ــس لديه ــة لي ــة الحديث إن الليبرالي

يكــون قــادًرا علــى منــع حــدوث تضخــم جديــد فــي حجــم رؤوس األمــوال والديــون، خاصــة وأن هــذه 

المــرة ســيكون علــى البنــك المركــزي أن ُيديــر هــذا التضخــم، الــذي يــؤدي مــرة أخــرى إلــى حــدوث 

تضخــم أســواق األصــول الــذي يتبعــه انهيــار مــا أو ربمــا نســخة جديــدة مــن التضُخــم العالمــي الــذي 

وقــع فــي ســبعينيات القــرن العشــرين.

عندمــا يجــب أال تتحــول إدارة األزمــة إلــى مقدمــة ألزمــة تاليــةوأن تكــون هــذه اإلدارة بعــد األزمــة 

ــارات  ــت إش ــط تح ــدث فق ــن أن تح ــة يمك ــة تنموي ــى دفع ــة إل ــاك حاج ــإن هن ــا، ف ــت قبله وليس

ــث تكــون نتيجــة "لإلصالحــات" فــي خــط  ــك كمــا فــي أمــور السياســة، حي ــة، وذل ــة الحديث الليبرالي

إعــادة بنــاء الدولــة فــي الســنوات العشــر األخيــرة. وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل البنــك المركــزي 

ــة.  ــط مســاعداته بتعليمــات سياســية صارم الحاكــم يرب

أما إذا كان في إمكانه تنفيذ هذا فإن ذلك أمر آخر.

ــم  ــب أعينه ــوا ُنص ــى أن يضع ــوا إل ــن أن يميل ــزي يمك ــك المرك ــا البن ــك أيًض ــدول وكذل ــى ال فحت

ــة" سياســة  ــا "فاعلي ــا أن يضمــن عملًي ــة".(152) وال يســتطيع أحــٌد أيًض ــة نظامي ــوا "ذوى أهمي أن يكون

ــي  ــدة، وه ــات المتح ــي الوالي ــوام ف ــة أع ــذ أربع ــتمرة من ــود المس ــة الرك ــى حال ــرض – انظرإل الع

ــوال  ــن أم ــكل م ــي تتش ــا، والت ــي أوروب ــزة ف ــات المتمي ــة اإلصالح ــا مجموع ــي أدت فيه ــد الت البل

ــٍو  ــى نم ــود إل ــذ عق ــة، من ــة الحديث ــة" الليبرالي ــع "مرون ــيطة م ــود البس ــزي ذات القي ــك المرك البن

ــو  ــى ل ــات المؤقتة.وحت ــي األزم ــار ف ــا أن ينه ــه أيًض ــدرًا ل ــذي كان ُمق ــط، وال ــرٍي فق ــادي ظاه اقتص

كان قــد حــدث بشــكل مــا نمــو اقتصــادي جديــد؛ فــإن المــد العالــي لــن يرفــع كل القــوارب لفتــرة 

ــي  ــف الذات ــد التوق ــة . فبع ــة القديم ــة الكينزي ــة الرفاهي ــى دول ــا ف ــا لم ــد اآلن.(153)خالف ــة بع طويل

152-  كما ذكرنا، لقد استُبِْدل ببرلسكوني حكومة الظل األوروبية التي يقودها ماريو مونتي، وذلك ألن حكومته لم توِف عدة شروط كان ماريو دراجي 
وسلفه جان كلود تريشيه، بوصفه رئيسا للبنك المركزي األوروبي قد قدماها له في خطاب غير ُمعلن، وذلك كمقابل للمساعدات االئتمانية. ومع ذلك كان 

مونتي في العام األول لحكومته، إما غير قادر أو غير راغب في تنفيذ ما هو منتظر منه.

153- "المُد العالي يرفع كَل القوارب""A rising tide lifts all boats"هي عبارة يرجع أصلها إلى الواليات الساحلية لشمال غرب أمريكا، والتي تُعد من 
ن في الوضع االقتصادي  العبارات الُمستخدمة في السياسة االقتصادية األمريكية منذ عهد جون فيتزجير كينيدي. وهذه العبارة تعني وتَِعد بأن حدوث تحسُّ

بشكل عام عن طريق النمو، سيستفيد منه في النهاية الجميع على قدم المساواة، أغنياء كانوا أو فُقراء.
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لسياســة إعــادة التوزيــع الــذي تتســبب فيه"األســواق"، وذلــك كالعــادة بمــا يمكــن أن تكــون عليــه فــي 

ــا بضبــط النفــس فيمــا يخــص  النهايــة طُرقهــم فــي الخــداع، وكذلــك أيًضــا بعــد التــزام الــدول إجبارًي

حمايــة حريــة األســواق والملكيــة، وبخاصــة حمايــة ملكيــة الســندات الحكوميــة، يكــون النمــو علــى 

ــه بتهدئــة الصــراع المتأصــل فــي مجتمــع الســوق حــول التوزيــع؛ بــل  اإلطــالق فــي وضــٍع يســمح ل

ــا فــي نظــام إنجيــل  ــا الخطــر بــأن ُيالِحــظ فــي وقــت مــا الخاســرون دائًم علــى العكــس، يبــرز دائًم

متــى للتمييــز التراكمــي(154)، أُي ُلعبــة ُتلعــب معهــم.

ــا كان  ــا عمَّ ــا وكيًف ــا كًم ــون مختلًف ــد وأن يك ــًدا الب ــا جدي ــًوا اقتصادي ــإن نم ــك، ف ــن ذل ــزِل ع وبمع

عليــه الحــال فــي العقديــن أو الثالثــة عقــود الماضيــة، وذلــك إذا كان  هــذ النمــو االقتصــادى ســيحدث 

ــى مــرًة أخــرى مهمتــه القديمــة فــي إقــرار الســالم الُمجتمعــي. ومنــذ النصــف  وســيكون عليــه أن يتولَّ

الثانــي مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين انخفــض معــدل النمــو المتوســط لــدى الــدول الصناعيــة فــي 

المتوســط المتحــرك لمــدة خمــس ســنوات. 

وقــد كانــت أعلــى نقطــة للــدورة فــي عــام 1988 مــا تــزال أعلــى مــن أربــع نقــاط، كمــا لــم تــزد فــي 

عــام 2000 عــن 3.4 نقــاط، بينمــا لــم تتجــاوز فــي عــام 2007 عــام األزمــة، حــد الـــ 2.7 نقطــة. وخــالل 

الســنوات الثالثــة مــن 2009 وحتــى 2011 اســتقر متوســط النمــو عنــد نقطــة واحــدة. (انظــر شــكل 

(4.1

154- نسبة إلى آية في إنجيل (متَّى) تقول: "كل من يملك سوف يُعطَى وسيكون لديه فائض. ولكن من ال يملك سيُؤخذ منه" كما جاء في الفصل الثان ي. 
(المترجمة)
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الشكل 1.4

معدالت النمو السنوية للدول الصناعية النامية

2011-1984 

معدالت النمو (متوسطات النمو المتغيرة لمدة خمس سنوات)

ــتونيا،  ــارك، إس ــيك، الدنم ــرص، التش ــدا، قب ــكا، كن ــا، بلجي ــتراليا، النمس ــر: اس ــملهم التقري ــة يش ــون التالي ــع والثالث ــدول األرب ال
ــا،  ــمبورج، مالت ــا، لوكس ــان، كوري ــا، الياب ــرائيل، إيطالي ــدا، إس ــلندا، أيرلن ــج، أيس ــج كون ــان، هون ــا، اليون ــا، ألماني ــدا، فرنس فنالن
هولنــدا، نيوزيالنــدا، النرويــج، البرتغــال، ســنغافورا، ســلوفاكيا، أســبانيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، تايــوان، المملكــة المتحــدة، 

ــات المتحــدة. الوالي

المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية، إبريل 2012.
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إن نمــًوا اقتصاديــا جديــًدا، يكفــل االســتقرار الرأســمالي الديمقراطــي، يســتلزم تراجًعــا تاًمــا عــن 
ــا علــى اإلطــالق فهــم كيفيــة حدوثــه.(155) ذلــك االتجــاه الــذي لــم يكــن ممكًن

فمنــذ تســعينيات القــرن العرشيــن كانــت هنــاك دامئًــا الحاجــة ملعــدالت اســتدانة أكــرب مــن أجــل 

دفــع النمــو املرتاجــع يف وقــت مــا قبــل األزمــة. وبالتــايل وصــل إجــاميل الديــون يف الواليــات املتحــدة، 

ــن  ــل م ــام 1980 إىل أق ــة، يف ع ــة والدول ــة واإلدارة املالي ــة والخاص ــات العام ــون األَُرس واملرشوع دي

خمســة أضعــاف إجــاميل الناتــج املحــيل. بعدهــا تضاعفــت الديــون باســتمرار حتــى عــام 2008 إىل 

تســعة أضعــاف ونصــف. أمــا التنميــة يف أملانيــا، عــىل التــوازي، ســارت بشــكل مدهــش، حيــث كانــت 

بالتأكيــد مدفوعــة جزئًيــا مــن إعــادة الوحــدة للبــالد (الشــكل 4.2). 

ــا، البــد مــن ضــخِّ كميــة مــن الديــون أكــرب مــن  وُيغلــب عــىل ذلــك الظــن بــأن هــذه املــرة أيًض

ــوك  ــت البن ــه، إذا كان ــكوًكا في ــدو مش ــب. ويب ــري املرتق ــُدث التأث ــا يح ــك عندم ــرية، وذل ــرة األخ امل

ــاعدة  ــدون مس ــاس ب ــن األس ــتنجح م ــدي األورويب س ــاد النق ــدة واالتح ــات املتح ــة يف الوالي املركزي

املوازنــات العامــة والخاصــة املرهقــة بالديــون منــذ فــرتة طويلــة يف تكديــس الكميــات الضخمــة مــن 

الديــون، بقــدر مــا قــد يكــون مطلوًبــا لتأمــني عمــر جديــد محــدود، كــام هــو الحــال دامئًــا، لرأســاملية 

القــرن العرشيــن، وذلــك عــىل مســتوى أرقــى. وحتــى إن حــدث ذلــك، فــإن النتيجــة رمبــا لــن تكــون 

أكــرث مــن الهــروب مــن نــار الركــود االقتصــادي إىل جحيــم الطفــرات االقتصاديــة التــي تنهــار أرسع 

فــأرسع مــع خطــر فقــدان الثقــة السياســية املتزايــد ومــا يتبــع ذلــك مــن االنهيــارات االقتصاديــة.

باعتبــاره   أو  طارئــا،  حادثــا  باعتبــاره  ســواء  التضخــم،  تراجــع  هــي  األخــرى،  واإلمكانيــة 

البدايــة يكــون بخطــى بطيئــة ثــم بعــد ذلــك قــد  الديــون، يف  إســرتاتيجية لتقليــص حجــم 

انتخاب فرانسوا هوالند رئيًسا لفرنسا: "إن الحملة  اليسارية (thecurretmoment) في السابع من مايو/ آيار 2012 بمناسبة  155- وهنا تُشير المدونة 
إبقاء اإلصالح على  الوحيدة هي  الضمانة  بكثير. كانت  االقتصادي كان أضعف  برنامجه  ِسِجل ساركوزي كرئيس.  االشتراكية في فرنسا كانت مركزة على 
لتمويل دورة جديدة من  االئتمانية أللمانيا  الجدارة  باستخدام  األوروبي  المستوى  النمو على  وبدء  إلى سابق عهدها  األشياء  وإعادة  المحلي  المستوى 
النمو. وهذا ليس  الجديد، مازالوا يعتمدون على االقتراض لتحفيز عملية  الجديدة في أوروبا، بما في ذلك االشتراكي  الحكومات   ... الحكومي  االقتراض 
http://thecurrentmoment.wordpress.نهاية عملية التقشف في أوروبا بقدر ما هو استمرار لالتجاهات التي كانت أساسيًا في إحداث األزمة. انظر

com/2012/05/07/end-of-th-austerity-europe/ آخر دخول في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
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يكــون أيًضــا رسيًعــا، ويف النهايــة رمبــا يكــون انطالقــه أكــرب وخــارج عــن الســيطرة كمقشــات 

الســاحرات. 

وقــد كان مــن شــأن ذلــك أن يبــدو منــذ الوهلــة األوىل، كبدايــٍة جديــدٍة لعبــور دوامــة األزمــات 

بعــد نهايــة عــرص مــا بعــد الحــرب العامليــة. ولكــن يف الحيــاة االجتامعيــة، ُيقــال بــأن املــرء ال ينــزل 

النهــِر نفســه مرتــني. عــىل عكــس مــا كان يف ســبعينيات القــرن العرشيــن، فــإن التضخــم ال ُتحرِّكــه 

ــني.  ــاذ املَدين ــق إنق ــن طري ــني ع ــاذ الدائن ــا إلنق ــة ومجهوداته ــوك املركزي ــا البن ــل، وإمن ــوق العم س

ولذلــك فــإن التضخــم ال ميكــن القضــاء عليــه بســهولة كــام حــدث ســابًقا. كــام أن أصحــاب رؤوس 

ــن  ــز بشــكل أســهل م ــم القف ــن ميكنه ــه، وهــم م ــرضًرا من ــرث ت ــد اآلن األك ــوا بع ــن يكون ــوال ل األم

عملــة نقديــة إىل أخــرى يف عــامل يفتقــر إىل الرقابــة عــىل حركــة رؤوس األمــوال، بــل ســتكون األعــداد 

الضخمــة مــن املتقاعديــن واملســتفيدين مــن اإلعانــات االجتامعيــة األكــرث تــرضًرا. كــام ســيترضر أيًضــا 

العاملــون الذيــن مل يعــد لهــم ، متثيــل نقــايب ميكــن أن يتــوىل االهتــامم بتنظيــم وضــع أجورهــم مــع 

نســبة التضخــم عــىل نحــو واســع، كــام كان يف ســبعينيات القــرن العرشيــن . ولذلــك فــإن التضخــم 

كوســيلة تهدئــة مــن وســائل الدميقراطيــة الشــعبية سيســتهلك بشــكل أرسع مــام كان عليــه الحــال 

ــدم  ــخط وع ــن الُس ــة م ــل يف حال ــم يف املقاب ــبب التضخ ــأن يتس ــرة ب ــن اُملخاط ــا ع ــابق. أم يف الس

االســتقرار الســيايس، فإنهــا مخاطــرة كبــرية. 
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الشكل 2.4 

إجاميل االلتزامات باملقارنة مع إجاميل الناتج املحيل

2010-1970

املصدر: إحصاءات الحسابات القومية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، منشورات جارية.
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رأسمالية أم ديمقراطية

عندمــا تكــون رأســاملية الدولــة التوحيديــة هــي األخــرى غــري قــادرة عــىل خلــق وهــم النمو، الــذي يتم 

توزيعــه عــىل املســتوى االجتامعــي بشــكل عــادل، فــإن تلــك هــي اللحظــة التــي يكــون فيهــا االنفصــال 

بــني الدميقراطيــة والرأســاملية واجًبــا.

وبذلــك يكــون الحــل األكــرث واقعيــة اليــوم هــو اكتــامل النمــوذج املجتمعــي الهايــكاين لديكتاتوريــة 

ــن ضــد التصحيــح الدميقراطــي. ويســتمد هــذا االقتصــاد رشعيتــه مــن أنَّ أولئــك  االقتصادالرأســاميل اُملحصَّ

ــربا  ــة ميكــن أن ُيعت ــة االجتامعي ــة الســوق والعدال مــوا أنَّ عدال لوا ثقافــة شــعوبهم رمبــا تعلَّ الذيــن شــكَّ

هــم ميكــن أن ُينظــر إليهــم عــىل أنهــم جــزٌء مــن شــعب متحــد يقــوم اقتصــادُه  وجهــان لعملــة واحــدة وأنَّ

الــة ميكــن بهــا تهميــش الرافضــني لذلــك  ــات فعَّ ــب اســتقرار هــذا االقتصــاد آليَّ عــىل نظــام الســوق. ويتطلَّ

وتشــتيتهم سياســًيا وتحجيمهــم نفســًيا. ومل يبــَق ألولئــك، الذيــن مل يرغبــوا يف االستســالم لعدالــة الســوق، 

يف مؤسســات صنــع القــرار الســيايس، والتــي تــم تحييُدهــا اقتصاديــا، إال مــا ُوصــف يف أواخــر تســعينيات 

ــه احتجــاج خــارج الربملــان: عاطفــي، غــري عقــالين، ُمفتــت، وغــري مســئول. واألمــر  ــن بأن القــرن العرشي

نفســه بالنســبة ملــا ميكــن حدوثــه عنــد قطــع الطــُرق الدميقراطيــة للتعبــري عــن االهتاممــات واإلفصــاح 

عــن الرغبــات، ألن تلــك الُطــُرق ال مُيكــن أن يــأيت منهــا إال الــيشء نفســه دامئًــا، أو ألن مــا َيصــُدُر عنهــا ال 

يشــكل أي فــارق بالنســبة "لألســواق".

البديــل عــن الرأســاملية دون دميقراطيــة هــو الدميقراطيــة دون رأســاملية، عــىل األقــل دون الرأســاملية 

التــي نعرفهــا.

فقــد تكــون االتجــاه املثــايل اآلخــر املنافــس ملذهــب الهايكانيــة، ولكــن الفــارق هــو أنهــا ليســت ضمــن 

نزعــة تاريخيــة بــل عــىل العكــس، فهــي تفــرض عودتهــا. ولذلــك ونتيجــة للتقــدم التنظيمــي والتنفيــذي 

ك الــذي يرتبــط بشــكل ال  الكبــري للحــل الــذي تقدمــه الليرباليــة الحديثــة، وكذلــك الخــوف مــن التشــكُّ
ل، فإنهــا تبــدو اليــوم كحــل غــري منطقــي عــىل اإلطــالق.(156) ميكــن تجنبــه بــكل َتحــوُّ

َتــِف بوعودهــا، ولكنهــا لــن  كــام أنهــا ســتنطلق مــن تجربــة أن الرأســاملية الدميقراطيــة مل 

156-  لقد واجهت المثالية الهايكانية لفترة طويلة جًدا، بل واجها طوال عصر الهايكانية الطويل.
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ُتلقــي باللــوم عــىل الدميقراطيــة، وإمنــا ســتلقيه عــىل الرأســاملية.(157) فهــي ال ُتعنــى بالســالم االجتامعــي 

ــدم  ــة ع ــن حال ــم م ــىل الرغ ــي ع ــى أصــًال بالســالم االجتامع ــق منواقتصــادي وال ُتعن ــق تحقي ــن طري ع

املســاواة املتناميــة، وإمنــا هــي ُتعنــى بتحســني وضــع كل مــا اســتبعدته الليرباليــة الحديثــة، حتــى ولــو 

كان ذلــك عــىل حســاب الســالم االجتامعــي والنمــو االقتصــادي إذا اقتضــت الــرضورة.

إذا كانــت الدميقراطيــة تعنــي أن العدالــة االجتامعيــة ال ميكــن أن تتحقــق يف ظــل عدالــة الســوق، فــإن 

ــا حــول إلغــاء كل حــاالت التدمــري املؤســيس  ــة يجــب أن تتمحــور يف أوىل أولوياته السياســة الدميقراطي

ــى مــن تلــك  م الليرباليــة الحديثــة عــىل مــدار أربعــة عقــود، والدفــاع عــام تبقَّ التــى متــت بفعــل تقــدُّ

املؤسســات السياســية وإصالحهــا قــدر اُملســتطاع، فقــد تتــأىت الفرصــة لتعديــل عدالــة الســوق عــن طريــق 

العدالــة االجتامعيــة أو حتــى اســتبدالها بهــا.

فقــط مــن خــالل هــذه العالقــة املاديــة يكــون الحديــث اليــوم عــن الدميقراطيــة منطقًيــا، وذلــك ألنــه 

ــا تجــاوز خطــر أن نكتفــي بعمليــة "التحــول الدميقراطي"للمؤسســات غــري  فقــط بهــذه الطريقــة ميكنن

القــادرة عــىل حســم أي قــرارات. إن عمليــة التحــول الدميقراطــي يجــب أن تعنــي اليــوم بنــاء املؤسســات 

التــي ميكــن بهــا إعــادة األســواق إىل الرقابــة االجتامعيــة؛ أســواق مــن أجــل العمــل الــذي يــرتك مســاحة 

ــر البيئــة، أســواق لالئتــامن الــذي ال يــؤدي إىل إنتــاج  للحيــاة االجتامعيــة، أســواق للبضائــع التــي ال ُتدمِّ

ــل مــن الوصــول بشــكل  ــل أن يتمكــن أي يشء مــن هــذا القبي ــاء بهــا. وقب وعــود ضخمــةال ميكــن الوف

جــاد إىل جــدول األعــامل، فهنــاك حاجــة عــىل األقــل لحشــد ســيايس يســتمر ألعــوام  وإضطرابــات دامئــة 

للنظــام االجتامعــي النــايشء حالًيــا.

 (Welt) 157- وجهة نظر، تنتشر حاليًا بشكل مثير للدهشة، حتى في الدوائر التي يكون ترجيحها فيها على أقل ما يكون. حيث تطالعنا جريدة الفيلت
الثاني 2012 عن انطالق المنتدى االقتصادي الدولي في دافوس: "لقد تحدث بن برناندوس  في أحد تقاريرها في السادس والعشرين من يناير/ كانون 
 Brian) رئيس مجموعة ألكاتيل لوسنت لالتصاالت، عن وعود الرأسمالية التي لم تتحقق. كما قال برايان موينيهان ،(Ben Verwaayen) يوهانس فرفاين
Moynihan) مدير بنك (Bank of Amerika) أحد البنوك األمريكية الكبرى، (...) "إن مهمتنا هي أن نتعلم من التجاوزات". كما بدا المصرفي الكبير غير 
واثق تماًما عندما سأل المحيطين: "هل سنفعل ذلك بشكل صحيح في المرة القادمة؟" وقد أجاب بنفسه قائًال: "هذا ما يعلمه الله وحده" (...). حيث 
لم تُْورِد الرأسمالية حقيقًة ذلك، وذلك وفًقا للتقييم الذي انتشر في أروقة منتدى دافوس (...). وبالنسبة لدايفيد روبنشتاين (David Rubenstein)، أحد 
أننا كنا نظن بأننا نسيطر على  مؤسسي مجموعة كاراليل إلدارة األسهم الخاصة ومديرها، فإن المشكالت أعمق من ذلك. حيث يقول المستثمر المالي 
الدورات االقتصادية. بينما في الحقيقة ما بدا هو أن الرأسمالية "ليست لديها القدرة على تنظيم صعود وهبوط االقتصاد". بل وأيًضا "الرأسمالية لم تتمكن 

بعد من حل مشكلة عدم المساواة". "ويبدو أن ال أحد على وجه األرض لديه إجابة حتى اآلن".
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اليورو كتجربة طائشة

ــة  ــع منطق ــت م ــة، خلق ــة األوروبي ــوق البيني ــا للس ــه تتويج ــورو، بوصف ــتحداث الي ــة اس إن عملي

ــن  ــره  م ــم تحري ــذي ت ــن منــوذج االقتصــاد الســوقي ال ــة م ــة سياســية أصبحــت قريب ــورو صالحي الي

ــب، كــام هــو الحــال  السياســة عــن طريــق السياســة: اقتصــاد ســيايس بــدون برملــان أو حكومــة، ُمّركَّ

ــت لألبــد عــن أن يكــون لهــا  دامئًــا، مــن دول قوميــة مســتقلة رســمًيا عــن بعضهــا البعــض، ولكنهــا تخلَّ

عملتهــا الخاصــة وبالتــايل تخلــت عــن إمكانيــة اســتخدام عمليــة خفــض قيمــة العملــة لتحســني الوضــع 

االقتصــادي ملواطنيهــا. 

وبهــذا يكــون اليــورو قــد محــا، مبفهــوم برنامــج الليرباليــة الحديثــة، إمكانيــة هامــة مــن إمكانيــات 

التعســفية السياســية مــن دســتور الســوق املشــرتكة، كــام ألــزم حكومــات الــدول األعضــاء، التــي ُتعنــى 

ــض  ــة للتخفي ــة الحديث ــات الليربالي ــل بآلي ــي، بالعم ــم االجتامع ــعوبها وأمنه ــة ش ــامم برفاهي باالهت

الداخــيل لقيمــة العملــة؛ بزيــادة اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية عــن طريــق أســواق عمــل أكــرث مرونــة، 

وأجــور أكــرث انخفاضــا، وأوقــات عمــل أطــول، ومشــاركة أكــرب يف العمــل، ودولــة الرفاهيــة املتحولــة إىل 

إعــادة تنظيــم الســلع.

واليــوم ميكــن لعمليــة اســتحداث اليــورو كعملــة أن تكــون مثــاًال عــىل الطريقــة التــي يجــب أن يتــم 

ل املجتمــع، يف هــذه الحالــة مجتمــع البلــدان األوروبيــة غــري املتجانــس إىل حــد كبــري والعابــر  بهــا تحــوُّ

ــة  ــايس، يف "تجرب ــا للمخطــط األويل لالقتصــاد القي ــك وفًق ــوق، وذل ــة، إىل مجتمــع السُّ للحــدود املحلي

طائشــة"، مــع (كارل بوالنيــي)، باســتخدام روح األيدولوجيــة االقتصاديــة السياســية التــي تحولــت إىل 

عقيــدة، وذلــك دون االلتفــات إىل هيــاكل هــذا املجتمــع ومؤسســاته وتقاليــده املتعــددة. 

إن عمليــة إيقــاف اســتخدام تخفيــض قيمــة العملــة كأحــد وســائل السياســة االقتصاديــة املحليــة ال 

يعنــي وفًقــا للنتيجــة، إال تطعيــاًم لنمــوذج اجتامعــي واقتصــادي واحــد عــىل الــدول املنضويــة تحــت 

ــا  ــع يف أنظمته ــارب الرسي ــة التق ــرتط إمكاني ــورو تش ــتحداث الي ــة اس ــدة؛ فعملي ــة اُملوحَّ ــة العمل راي

ــا.  ــا وتنميته ــاة الخاصــة به ــة وأســاليب الحي االجتامعي

ــروف ــواق والظ ــن األس ــي م ــع العامل ــك التوس ــة لذل ــوة املحرك ــب دور الق ــه، تلع ــت نفس يف الوق
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الســوقية، التــي ُتوصــف عــىل أنهــا فتــٌح رأســاميل، األمــر الــذي حاولــت مــن خاللــه  اســتبدال األســواق 

وحركتهــا اآلليــة ذاتيــة التنظيــم بشــكل أكــرث أو أقــل عنًفــا بالــدول وسياســتها. 

الــذي وصفــه كارل بولونيــي بأنــه طريقــة "دع األمــور  وقــد اســتخدمت يف ذلــك األســلوب 

تســري"(Polanyie 1957{1944}، الفصــل الثــاين عــرش).إىل هــذا الحــد، تشــبه عمليــة إيقــاف تخفيــض 

العملــة معيــار الذهــب يف القــرن التاســع عــرش الــذي قــام كارل بولونيــي بشــكل مؤثــر جــًدا بتحليــل 

تأثــريه املدمــر عــىل قــدرة الــدول القوميــة الناشــئة حينهــا يف حاميــة مواطنيهــا مــن تقلبــات األســواق 

ــة. ــات الدولي ــري عــىل اســتقرار العالق ــك التأث ــار الناتجــة عــن ذل ــك مــع اآلث الحــرة، وذل

وبتأمــل املــايض، فإنــه ليــس مــن الصعــب أن نــرى يف أشــكال األزمــة املاليــة والتمويليــة واالقتصاديــة 

الحاليــة يف أوروبــا، مالمــح حركــة سياســية مضــادة (Polanyi 1957{1944}، الفصــل الحــادي عــرش) ضد 

ض  حــدة. حتــى قبــل وقــت قريــب، حــني تــم  تعيــني اُملفــوَّ ــب الســوقي املؤســيس يف العملــة املوَّ التعصُّ

لــوكاس بابادميــوس وماريــو مونتــي يف خريــف عــام 2011، كان اتحــاد العملــة األورويب يتكــون فقــط 

ــة يف إعــالن الحــرب عــىل شــعوبها  ــادرة أو راغب ــا ق ــي مل تكــن حكوماته ــة الت ــدول الدميقراطي ــن ال م

القامئــني فعــًال، أو راغبــني ىف إعــالن الحــرب عــىل هــؤالء الذيــن مازالــوا يختلفــون اختالفــا جذرًيــا عــن 

ــا للنظريــة البحتــة لرأســاملية الســوق، أو أن ُتثريهــم مبــا تحملــه  الشــعوب النموذجيــة اُملتخيلــة وفًق

"اإلصالحــات" التــي رســمها خــرباء بروكســل ورجــال االقتصــاد العامليــني غــري املعــروف مكانهــم.

ــام  ــت في ــي انضم ــة، الت ــدول القومي ــا ال ــزم دامئً ــادة، مل تلت ــركات املض ــن الح ــابقاتها م ــا كس أيًض

ــة  ــا لسياس ــة؛ فخالًف ــة االقتصادي ــيايس وال العقالني ــح الس ــون التصحي ــورو، بقان ــواء الي ــت ل ــا تح بينه

عفــوي  بشــكل  الســوق  املجتمــع ضــد  مقاومــة  نشــبت  بوالنيــي،  َعِلــم  كــام  التدخــل،  عــدم 

وغــري منســق. ولذلــك حــدث عجــز املوازنــات والديــون العامــة وتضخــم يف األســعار واالئتــامن 

ــة  ــق العقالني ــابًقا لتطبي ــا س ــررة له ــة املق ــزام بالرسع ــب يف االلت ــزم أو مل ترغ ــي مل تلت ــدول الت يف ال

الرأســاملية عــىل أمنــاط ومجــاالت الحيــاة لديهــا، والتــي مل ُتِتــح لهــا جعبتهــا السياســة الضيقــة 

ــة  ــالالت املنهجي ــك االخت ــي لتل ــم التدريج ــن الرتاك ــل م ــكل أفض ــها بش ــة نفس ــا لحامي ــة لديه الباقي

ــرب ــد الح ــا بع ــالم م ــض س ــدول األورويب وتقوي ــام ال ــري نظ ــوام بتدم ــذ أع ــل من ــدد بالفع ــي ته الت
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 الذي دام لفرتة طويلة بني األمم األوروبية. 

ــي  ــة الشــعوب، الت ر. إن مقاوم ــي اُملصــوَّ ــاب بوالني ــه جــزء مــن كت ــدو وكأن ــا يحــدث اآلن، يب إن م

متثلهــا الــدول القوميــة، ضــد إخضــاع حياتهــم لقوانــني الســوق العامليــة، تنظــر إليهــا كنيســة عقيــدة 

الســوق اُملحاربــة عــىل أنهــا مشــكلة صعوبــة يف التحكــم، ميكــن ويجــب أن ُتَحــلُّ مبزيــد مــن اإلصالحات 

مــن النــوع نفســه. 

ومبزيــد مــن املؤسســات التــي مــا تــزال تعتــرص بقايــا القــدرة الوطنيــة عــىل التعبــري والتظلــم مــن 

النظــام والتــي ميكــن أن تســتبدل بهــا الحوافــز العقالنيــة، مبــا يف ذلــك الســلبية يف شــكل غرامــات ماليــة، 

لاللتــزام الضمنــي بالَقــدر الــذي يفرضــه الســوق. 

فهــا الســوق  بهــذه الطريقــة يصبــح تقشــف صغــار النــاس، املفــروض منــذ عقــود يف الــدول التــي خلَّ

ــة  ــة الطائشــة لعمل ــا للتجرب ــة، كــام ميكــن أيًض ــادرة عــىل التنافــس حقيق ــا دوال غــري ق وراءه بوصفه

ــة، وبعــد اإلصالحــات مــن  ــات أن تنجــح.يف النهاي حــدة يف مجتمــع غــري متجانــس ومتعــدد القومي موَّ

املفــرتض أن تستســيغ األمــم انتــزاع اإلرادة السياســية منهــا الحًقــا، وذلــك إمــا ألنــه مل يبــَق لديهــا خيــاٌر 

ــذي  ــربايل ال ــارب النيولي ــار التق ــا إىل صــواب نظــام الســوق يف تي ــت م ــدوا يف وق ــم اهت آخــر وأو ألنه

ُيحرِّكــه الســوق وأنهــم بعــد أن يدركــوا بشــكل كاٍف، فإنهــم يبــدءون يف اإلنصــات.

والحــق ُيقــال، الُبــد أن ُيؤِمــَن املــرُء بذلــك ألنــه مــا يــزال ال ميكــن رؤيتــه. إن مــا ميكــن رؤيتــه هــو 

ــن كل  ــدر دي ــا ويف داخــل الشــعوب نفســها حــول ق ــام بينه ــا في ــني شــعوب أوروب ــرية ب رصاعــات كب

منهــم لآلخريــن يف اإلصالحــات مــن جهــة، ويف دفــع التعويضــات مــن جهــة أخــرى؛ ومــن هــم ُبســطاء 

ــه، يســتطيع أن يأمــل  ــًخا يف إميان ــم ســَيْغَنم.من كان راِس ــم ســَيْغرَم وَك ــاس، ومــن هــم ُكربائهــم، َك الن

يف أن الشــعوب القامئــة حالًيــا يف أوروبــا ســتتطور مًعــا يف وقــٍت مــا إىل شــعٍب منوذجــي متوافــق مــع 

عدالــة الســوق وُمتأقلــم مــع ظــروف الســوق الحــر. ووفًقــا ملفاهيــم االقتصــاد القيــايس، التــي ال تتمتــع 

برفاهيــة الوقــت، فــإن "يف وقــت مــا" تعنــي دامئًــا أيًضــا "اآلن".ولكــن مــن ال ينتمــي للكنيســة، فإنــه ال 

ينجــو مــن ذهولــه مــن قــوة الخيــال والخــوف مــام ميكــن أن تجلبــه نظريــٌة مــا، لكونهــا ليســت مــن 

هــذا العــامل املعــروف.
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ل  هــل ميكــن للرصاعــات التــي تعمــل اليــوم عــىل متزيــق منطقــة اليــورو، أن تهــدأ عــن طريــق التحــوُّ

ــن الدميقراطيــة مــن وضــع حــد للقــوى اُملعارِضــة التــي نشــأت  الدميقراطــي يف تلــك املنطقــة؟ هــل تتمكَّ

ــع مبجتمعــات ُمختلفــة إىل حظــرية الســوق اُملشــرتكة  ْف ــِلَبت قدرتهــا عــىل التبــادل نتيجــة الدَّ ألنهــا ُس

ــل  ــة داخ ــرصاع القومي ــوط ال ــد خط ــن تحيي ــي م ل الدميقراط ــوُّ ــن التح ــل يتمكَّ حدة؟ه ــة اُملوَّ والعمل

منطقــة اليــورو عــرب خطــوط الــرصاع االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تعرتضهــا؟ 

ــة  ــن ممــن توســموا خــريًا يف حــل مشــكالت النظــام الســيايس واالقتصــادي الحالي ــدو أن الكثريي يب

ــه الدميقراطــي، يتصــورون ذلــك عــىل أنــه عرًضــا الســتعراض العضــالت الــذي ســيطيح بــكل  لِ عــرب تحوُّ

العقبــات التخُصصيــة بشــكل نهــايئ، والتــي أعاقــت حتــى اآلن وجــود سياســة أجــور تتجــاوز الحــدود 

حــد للعمــل ونظــام للتعــاون املشــرتك  املحليــة، ووجــود سياســة اجتامعيــة أوروبيــة، ووجــود قانــون موَّ

أو سياســة تنمويــة إقليميــة مشــرتكة (بوفينجــر وآخــرون 2012).

ــت هــذه  ــا إىل ال يشء، خاصــًة إذا كان ــا ميكــن أن يحــدث، جميعه ــد تنتهــى محــاوالت تخمــني م ق

ــاؤل.  ــاءة مــن التف ــة بنَّ ــرَض بشــكل ذايت إليجــاد حال ــات ُتف ــال أو التزام ــط بآم ــات ترتب التخمين

ولكــن رمبــا يكــون هنــاك اتفــاق عــىل أن مرشوًعــا للدميقراطيــة يف أوروبــا، يســتحق اســمه، البــد أن 

ــع إســرتاتيجيو الليرباليــة الحديثــة  ينفصــل متاًمــا عــن املرشوعــات التــي تخــدم "اتحــادا سياســًيا"يف تتُب

الســلطويون لهــا مثــل فولفجانــج شــويبله، الذيــن يســعون لتســهيل وصــول مركــز هايــكاين "للحكــم 

اُملطلق". وســواء أكان رؤســاء اللجنة أو املجلس مختارين "من الشــعب" أم ال، طاملا أنهم ال يســتطيعون 

قــول يشء باملقارنــة مــع رئيــس البنــك املركــزي األورويب واملحكمــة األوروبيــة، فضــًال عــن رئيــس بنــك 

جولدمــان زاكــس، فــإن ذلــك أمــر ال مَيُــتُّ للدميقراطيــة بصلــة. إن مصطلــح الدميقراطيــة الصوريــة، أو 

دميقراطيــة الواجهــة "Fassadendemokratie" (بيــرت بوفينجــر وآخريــن 2012)ال يعتنــي بــيشء أكــرث 

ــذايت  ــن املســار ال ــًدا ع ــاء بعي ــوين أو الفعــيل بالبق ــه دســتوره القان ــه بنظــام ســيايس ُيلزم ــن اعتنائ م
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لألسواق. 

ــن مــن تعيــني "وزيــر ماليــة أورويب"الــذي يتــوىل بــدوره ضــامن  إن مــرشوع الدميقراطيــة الــذي مُيكِّ

خدمــة "األســواق" ومــن خــالل ذلــك اســتعادة ثقتهــم، أي مــرشوع دميقراطيــة يغــض الطــرف عــن ربــط 

مســألة الدميقراطيــة مــع مســألة الليرباليــة الحديثــة أو حتــى مســألة الرأســاملية، مثــل ذلــك املــرشوع 

ــا كحاجــة قلبيــة لليرباليــة  ليــس بحاجــة إىل مجهــود وعــرق الدميقراطيــني. فهــو مــرشوع يســري تلقائًي

الحديثــة.

ثانًيــا، مــرشوع الدميقراطيــة يف أوروبــا عليــه أن يكــون أقــل مثاليــة مــام كان عليــه مــرشوع الســوق 

الــذي يقــف عــىل املَِحــك منــذ عــام 2008. 

ــب تكــرار أخطــاء ذلــك املــرشوع وكأنــه صــورة طبــق األصــل منــه؛  هــذا يعنــي أنــه يجــب أن يتجنَّ

وذلــك بتنــاول االقتصــاد واملجتمــع، منــط االقتصــاد ومنــط الحيــاة عــىل أنهــا أمــور منفصلــة عــن بعضهــا 

البعــض. يف الحقيقــة، إن املرشوعــني متداخــالن يف بعضهــم البعــض بشــكل قــوى . وكذلــك، بقــدر مــا 

ــد معــني بشــكل بســيط عىل أمنــاط الحيــاة املختلفــة بدون اســتخدام  يفــرض نفســه منــط اقتصــادي موحَّ

العنــف، بقــدر مــا تنضــوي دون مقاومــة أمنــاط متباينــة مــن االقتصــاد والحيــاة تحــت نظــام ســيايس 

ــس.  ــيا للتجاُن ــا مؤسس ــون مرشوع ــن أن تك ــا ال ميك ــة يف أوروب ــرتك.(158) إن الدميقراطي ــي مش واجتامع

فعــىل خــالف الليرباليــة الحديثــة، لــن تتمكــن الدميقراطيــة ولــن تســتطيع الهــروب مــن املهمــة الثقيلــة 

لدمــج الفــوارق التاريخيــة واملحليــة الُكــربى بــني شــعوب الــدول األوروبيــة، بــل ويف داخــل الشــعوب 
نفســها، يف نظامهــا.(159)

يف بلجيكا،اســتغرق األمــر مؤخــرًا عاًمــا ونصــف العــام حتــى يتــم تشــكيل حكومــة وطنيــة.  

وبلجيــكا دولــة قوميــة تتكــون مــن مجتمعــني اثنــني فقــط وقامئــة منــذ فــرتة طويلــة، والتــي 

مــا تــزال تهــدد باالنهيــار بســبب أحــد هــذه األشــكال مــن تلــوث الرصاعــات الدائــرة حــول 

الهويــة والتوزيــع، وفًقــا لتحديثاتهــا بالنســخة األوروبيــة لألزمــة املاليــة والتمويليــة. إن واضعــى

158-  تأمل الُمحاوالت التي تفشل دائًما لبيع األسلوب األلماني في الديموقراطية الصناعية، وهو المشاركة على مستوى المصانع والمشروعات، كنموذج 
أوروبي للتمثيل العمالي القوي في أماكن العمل للمؤسسات العمالية في الدول األخرى.

159-  لقد ألقى مارتن هوبنر وأرمين شيفر نظرة عامة فاحصة على المشكالت التي يعاني منها التكامل األوروبي والتحوُّل الديموقراطي ألوروبا الُموحدة 
. Höpner, Schäfer und Zimmermann (2012) .(2012) نتيجة لعدم التجانس بين المجتمعات المشاركة (2012). انظر أيًضا هوبنر، وشيفر، وتسيمرمان
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د  ــدِّ ــاج ُمَركــب متع ــات إلنت ــن الرصاع ــوع نفســه م ــع الن ــوا م ــم أن يتعامل ــني عليه الدســتور األوروبي

ــد، بــكل ذلــك دفعــة واحــدة، وال يكــون ذلــك يف دســتور دميقراطــي قائــم بالفعــل وإمنــا كأحــد  وُمَعقَّ

ــه. مســتلزمات صياغت

ــة  ــتورًا لدول ــة دس ــن واليعاقب ــتور املوحدي ــون دس ــل أن يك ــن تخيُّ ــا ال ميك ــة حالًي ــا القامئ يف أوروب

ــز والحكــم  أوروبيــة دميقراطيــة. فبــدون التقســيم الفيــدرايل والحقــوق الشــاملة والتخصصيــة يف التميُّ

الــذايت، وبــدون حقــوق الفئــات، املكفولــة حاميتهــا ضدالســيطرة الدامئــة لألغلبيــة، التــي تتمتــع بهــا 

املجتمعــات الكثــرية واملختلفــة والقامئــة عــىل مســافات متقاربــة عــىل أســاس االقتصــاد والهويــة، والتــي 

تتكــون منهــا أوروبــا، ليــس فقــط يف بلجيــكا وإمنــا أيًضــا يف إســبانيا وإيطاليــا وكذلــك يف العالقــة بــني 

ــة  ــام دميقراطي ــك مــا كان مــن املمكــن قي ــدون كل ذل ــا، ب ــني الدمنــارك وأملاني ــان، أو ب ــدا واليون فينالن

أوروبيــة.(160) فمــن كان يرغــب يف كتابــة دســتور لهــا، فلــن يكــون عليــه فقــط أن يجــد الطــرق لدمــج 

اهتاممــات الــدول األوروبيــة املتباينــة، مثــل بولغاريــا  وهوالنــدا، وإمنــا عليــه أيًضــا أن يهتــمَّ باملشــكالت 

ع  ــوُّ ــل تن ــإن متثي ــا. ف ــة، كإســبانيا أو إيطالي ــري املكتمل ــة غ ــدول القومي ــاين ال ــي تع ــي مل ُتحــل والت الت

ــيكون  ــا، س ــري فيه ــن التفك ــة ميك ــية أوروبي ــة تأسيس ــة يف أي جمعي ــم الداخلي ــم واهتامماته هوياته
ــا.(161) ــا وواجًب مرغوًب

إن وضــع دســتور بشــكل مشــرتك مقبــول مــن الجميــع، هــو مهمــة سياســية عســرية تتطلــب لخوضهــا 
تفــاؤًال بنــاًءا، ال ميكــن أن يقــل عــن تفــاؤل خــرباء الســوق الليرباليــة الحديثــة يف يشء.(162)

160-  على سبيل المثال، يجب على الدستور األوروبي، الذي يتجاوز الحدود المحلية، حتى يكون مقبوالً من الدول الصغيرة أو الضعيفة اقتصاديًا، أن يتضمن 
تدابير أمنية كثيرة ضد السيطرة األلمانية، لدرجة أنه أصبح، للسبب نفسه مقبوًال بصعوبة من قبل ألمانيا.

161-  ال يكاد يُعقد أي اجتماع أوروبي، إال وتظهر مشكلة تتطلب الحل، وهي ما إذا كان يجب على الوفد الكاتالوني أن يجلس خلف علم إسبانيا أم خلف 
علم كاتالونيا. بعدها يتوجب الحديث عن الوفود القادمة من إقليم الباسك، وكورسيكا والفلمنك وجنوب تيرول وصقلية، وربما أيًضا بافاريا.

162-  ليس ألن هذا النوع من التفاؤل غير موجود. حيث يرى كٌل من بوفينجر، وهابرماس، ونيدا روملين، في سياق حل األزمات الراهنة، أي على المدى 
المنظور، إمكانية الوصول إلى "تأسيس منطقة عملة أوروبية مركزية ُمتََّفق عليها سياسيًا" على الطريق إلى تعديل اإلتفاقية، أي بإتفاق السبع وعشرين دولة 
األعضاء في االتحاد األوروبي. ويوضحون قائلين: "وهذا يتطلب تصورات سياسية دستورية واضحة عن ديموقراطية تتجاوز الحدود المحلية تسمح بُحكم 
مشترك بدون أن تأخذ شكل الدولة االتحادية. فالدولة االتحادية األوروبية هي النموذج الخاطيء، كما أنها تتجاوز قدرة الشعوب األوروبية الُمستقلة تاريخيًا 
على التماُسك. إن تعميق المؤسسات الذي أصبح واجبًا اليوم يُمكن أن يصُدر عن فكرة أن أوروبا مركزية ديموقراطية يجب أن تمثِّل أغلبية المواطنين من 
الدول األعضاء في اتحاد العملة األوروبية، ولكن كل فرد بصفته المزدوجة؛ كمواطن مشارك بشكل ُمباشر في االتحاد الذي تم إصالحه من ناحية، وكعضو 
غير ُمباشر من مواطني أحد الشعوب األوروبية المشاركين من ناحية أخرى". (بوفينجر وآخرين 2012). إنه لمن الواضح، لماذا يجب أن تكون "تصورات 

السياسية الدستورية" تلك واضحًة. ما هي الموضوعات التي يجب تناولها وتحديدها في أِي من إطاريِّ الهوية؟  
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ــام اســتغرق مــرشوع  ــا بعــض الوقــت، مثل ــل الدميقراطــي يف أوروب ــا، سيســتغرق إعــادة التحوي ثالًث

الســوق النيوليــربايل عقــوًدا مــن الزمــان، حتــى تبــدو معــامل تطبيقــه أكــرث وضوًحــا حتــى غــاص اآلن يف 

أزمــة هــي األكــرب حتــى اليــوم والتــي يأمــل أن يتخلــص منهــا بانطالقــة جديــدة إىل األمــام.

ــة،  ــاوز الحــدود املحلي ــي تتج ــة، الت ــة األوروبي ــن مؤسســات الدميقراطي ــة، مل تتمك ــكار تطوعي وكأف

مــن الظهــور عــىل أرض الواقــع. النــامذج التاريخيــة غــري متوافــرة، كــام أنــه البــد مــن العمــل باملــادة 

التــي ُيِربُزهــا التاريــخ. إن االجتــامع، الــذي يفــرتض بــه أن يكتــب دســتور أوروبــا الدميقراطيــة، مُيكــن أن 

ن فقــط مــن الوجــوه املعروفــة مــن الرمــوز السياســية املوجــودة عــىل قيــد الحيــاة. ســينضم إليــه  يتكــوَّ

ــدول األعضــاء يف االتحــاد النقــدي األورويب. كــام  ــة، وليــس فقــط ال ــدول األوروبي ــون عــن كل ال ممثل

أنــه ســينعقد، بينــام تْســَتِعُر األجــواء حــول الرصاعــات القامئــة بشــأن تســوية شــئون املوازنــات، ســداد 

الديــون، الرقابــة وكذلــك "اإلصالحــات"، األمــر الــذي يزيــد مــن انعــدام الثقــة املتبــادل واســتباق نتائــج 

املشــاورات. ســتمرُّ أعــوام حتــى ُيوَضــع دســتوٌر تتفــق عليــه أوروبــا، ورمبــا يطبــق التحــول الدميقراطــي 

يف أوروبــا مــن خــالل عمليــة ترويــض أخــرى لرأســاملية الســوق. ورمبــا ســيأيت هــذا الدســتور متأخــرًا 

جــًدا لصــد حــٍل تقدمــه الليرباليــة الحديثــة لألزمــة الثالثيــة األبعــاد الحاليــة.

إن التبايــن املجتمعــي يف أوروبــا ســيتحول أيًضــا يف القريــب العاجــل إىل تبايــن بــني األمنــاط الحياتيــة 

ــن  ــدة ميك ــا املتح ــي ألوروب ــتور دميقراط ــود دس ــة. إن وج ــة والقومي ــة واإلقليمي ــة املحلي واالقتصادي

ــا يف  ــد مــن االعــرتاف به ــي الب ــك األمنــاط والت ــني تل ــوارق املوجــودة ب ــه فقــط باالعــرتاف بالف تحقيق

حقــوق الحكــم الــذايت. كــام أن إنكارهــا ال ميكــن أن يرتتــب عليــه إال االنفصاليــة، التــي البــد مــن قمعهــا 

إمــا بالرتهيــب أو بالرتغيــب؛ فكلــام كان أحــد الشــعوب أكــرث ميــًال لالنفصاليــة، كان تاريــخ ُمحــاوالت 

توحيــده الناجحــة أو الفاشــلة، أكــرث دمويــة. وكأمثلــة عــىل ذلــك، مــا حــدث يف فرنســا، وإســبانيا يف ظــل 

حكــم فرانشيســكو فرانكــو وأخــريًا وليــس آخــرًا الواليــات  املتحــدة.

 إن املركزيــة بالنســبة ألي مجتمــع متبايــن هــي دســتوره املــايل، الــذي ينظمــه، أي أن  فئــات 
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املجتمــع لهــا كطائفــة، الحــق يف تــويل مســألة التضامــن الجامعــي لباقــي الفئــات، وتحــت أيــة ظــروف. 

ــذايت، تقلصــت  ــام زادت مســاحة الحكــم ال ــه كل ــة، أن ــدول القومي ــى يف ال ــا حت ــق أيًض ويف هــذا ينطب

مســاحة األحقيــة يف التضامــن البينــي يف املجتمــع وااللتــزام تجاهــه.

إن الخالفــات حــول مــا يعنيــه ذلــك بشــكل ملمــوس تنشــب دامئًــا، حتــى يف مجتمــع قومــي متجانــس 

ــات أن يصــل بشــكل  ــني الوالي ــة ب ــرصاع حــول التســوية املالي ــد ال ــث ال يري ــا، حي ــام يف أملاني ــا ك متاًم

واضــح إىل نهايــة. يف منطقــة اليــورو، حيــث تنتــرش مثــل هــذه الرصاعــات بعــد ســنوات قليلــة، بســبب 

التبايــن الشديد،انتشــارا واســًعا، فإنهــا تــزداد عمًقــا بشــكل كبــري، لتنظيمهــا بقــرارات ُتقرُّهــا األغلبيــة، 

خاصــًة عندمــا تتصــادم املســاواة املؤسســية للمثاليــة النيوليربالية،مــع أحــد خيــارات االنفصــال املوقــوف 

تنفيذهــا، باالســتحقاقات املفروضــة وفًقــا للتصحيــح االجتامعــي لعدالــة الســوق عــن طريــق مدفوعــات 

التكافــؤ بــني املجتمعــات الجزئيــة. ليــس هنــاك ســبًب يجعلنــا نتوقــع أن تهــدأ  الخصوصيــة اإلقليميــة 

ــا  ــة عندم ــىل الهوي ــات ع ــة والرصاع ــذه الخصوصي ــا ه ــي تفرضه ــات الت ــك االهتامم ــة وكذل والقومي

ــد مــن أجــل عملــة  يحصــل فجــأة مجتمــع منطقــة اليــورو شــديد التبايــن عــىل دســتور دميقراطــي موحَّ
مشــرتكة.(163)

لقــد كان خطــأ فريدريــش هايــك (Hayek Friedrich) يف املــرشوع الــذي وضعــه التحــاد فيــدرايل 

ــل  ــتتوافق، ب ــاركة س ــة املش ــات القومي ر أن كل اُملجتمع ــوَّ ــه تص ــة أن ــاه الليربالي ــري يف اتج ــي يس عامل

وستســعى للتوافــق مــع الســوق الحــر املشــرتك الــذي يتوجــب عــىل الحكومــة املركزيــة تأسيســيه مــن 

أجــل الســالم، وأنهــا لذلــك قــد تصــل إىل أن اهتاممــات الخصوصيــة الجامعيــة لديهــا وهوياتهــا تندمــج 

ــتحاول،  ــة س ــات القومي ــذه املجتمع ــاب أن ه ــب حس ــك أن يحس ــتطع هاي ــوق. ومل يس ــذا الس يف ه

اعتــامدا عــىل خصوصياتهــا الثقافيــة واســتخدام مــا تبقــى لهــا مــن املؤسســات السياســية، أن ُتدافــع 

عــن أمناطهــا االقتصاديــة والحياتيــة. رمبــا كان ذلــك؛ ألنــه ظــنَّ أن ذلــك مل َيُعــد يعــدو أكــرث مــن كونــه 

وشــاًم ُمفضــًال عــىل البــرشة الخارجيــة القتصــاد عاملــي متجانــس، أو ألن اإلمكانيــة الدميقراطيــة للعمــل 

الجامعــي ضــد عدالــة الســوق مل تكــن متوفــرة عــىل اإلطــالق يف عاملــه. 

163-  يمكننا بصعوبة أن نتصور أن دافعي الضرائب األلمان قد يسددوا ديون الحكومة اإليطالية أو ديون البنوك اإلسبانية ببساطة عندما يلزمهم بذلك قرار 
صادر باألغلبية من برلمان أوروبي بدًال من أن يسددونها، على سبيل المثال، عن طريق أالعيب يدبرها البنك المركزي األوروبي. على العكس، فقد تكون 

هناك مشكلة، وهي أن إعادة التوزيع على الطريقة البرلمانية ستكون أقل سهولة في إخفائها.  
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الثناء على تخفيض قيمة العملة

بــدًال مــن إمعــان النظــر يف كيفيــة إمتــام السياســة الليرباليــة الحديثــة التحــاد العملــة عــن طريــق 

ــح السياســية وترســيخ نظــام  ــات التصحي ــايئ ضــد عملي ــن الســوق بشــكل نه ــي ُتحصِّ اإلصالحــات الت

ــر البعــض نفســه وغــريه مبؤسســة تخفيــض قيمــة الُعملــة  الدولــة األورويب كدولــة اتحاديــة دوليــة، ذكَّ

املحليــة.

ــا  ــي متثله ــم الت ــري عــن احــرتام األم ــح مؤســيس للتعب ــس إال ُمصطل ــة لي ــض العمل  فالحــقُّ يف تخفي

ــة خاصــة.  ــواٌت اقتصادي ــٌر وحي ــا مصائ ــكٍل منه ــات ل ــا كمجتمع دوله

ــع والرتشــيد الرأســاملية التــي ميارســها املركــز عــىل  ويلعــب ذلــك دور املكابــح ضــد ضغــوط التوسُّ

ــات تواجــه هــذه الضغــوط وتدفــع باتجــاه الحــركات الشــعبوية  م اهتاممــات وهويَّ األطــراف، كــام ُيقــدِّ

والقوميــة يف ظــل عــامل التجــارة الحــرة للســوق املشــرتك الكبــري، وذلــك كبديــل جامعــي واقعــٍي عــن 

ــة  ــراء عملي ــتطاعتها إج ــي باس ــدول الت ــم. إن ال ــوق عليه ــه الس ــذي يفرض ــرن ال ــذايت امل ــليع ال التس

تخفيــض العملــة، باســتطاعتها أن ُتقــرر إذا كانــت تريــد التخلــص مــن إرثهــا الســابق عــىل الرأســاملية 

ــذا،  ــل. وله ــد التحوي ــا يف أي اتجــاه تري ــك، وتحــدد أيًض ــا تحــدد رسعــة ذل ــا، كــام أنه أو املناهــض له

تعتــرب إمكانيــة تخفيــض قيمــة العملــة، بشــكل خــاص وقبــل كل يشء، مبثابــة الَقــَذى يف العــني بالنســبة 

لشــمولية الســوق املشــرتكة. إن تخفيــض قيمــة إحــدى العمــالت املحليــة، بشــكل عنيــف وملــدة زمنيــة 

محــددة، ُيصحــح ِنَســب التوزيــع يف نظــام التبــادل االقتصــادي الــدويل غــري املتامثــل، الــذي يعمــل وفًقــا 

ملبــدأ املفاضلــة الرتاكميــة، مثلــه يف ذلــك مثــل النظــام الرأســاميل. 

إن تخفيــض العملــة هــو وســيلة عنيفــة (justice rough)، ولكنــه، مــن وجهــة نظــر العدالــة 

ــض دولــة مــا، مل تعــد مواِكبــة اقتصاديــا  االجتامعيــة، مــا يــزال أكــرث مــن ال يشء. عندمــا ُتخفِّ

املنتجــني األجانــب  املواكبــة االقتصاديــة مــن قيمــة عملتهــا، فــإن فــرَص  أو مازالــت ال تريــد 

تتحســن  وبالتــايل  املحليــني.  للمنتجــني  التصديــر  فــرص  تتحســن  بينــام  تتضــاءل،  التصديــر  يف 

ــض عملتهــا عــىل حســاب شــعوب الــدول األخــرى  فــرص التشــغيل ملواطنــي الدولــة التــي ُتخفِّ

صاحبــة فــرص التشــغيل األفضــل. وبينــام تقــوم إحــدى الــدول، التــي خفضــت قيمــة عملتهــا، 
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برفــع أســعار وارداتهــا، يصبــح صعًبــا بالنســبة ملواطنيهــا ميســوري الحــال رشاء املنتجــات األجنبيــة؛ ويف 

ــن مــن رفــع رواتــب مواطنيهــا املرتبطــني برواتبهــم دون أن يتوجــب عليهــم رفــع  الوقــت نفســه تتمكَّ

ســعر منتجاتهــم يف الخــارج، وبالتــايل تتعــرَّض ُفــرَص تشــغيلهم للخطــر.

 وبطريقــة أخــرى، إن إمكانيــة خفــض قيمــة العملــة ُتعيــق الــدول ذات "القــدرة التنافســية" عــن 

ــول  ــاب الدخ ــا أصح ــات مواطنيه ــص معاش ــىل ق ــل" ع ــية األق ــدرة التنافس ــدول ذات "الق ــار ال إجب

املنخفضــة حتــى يســتمر مواطنوهــا مــن أصحــاب الدخــول الكبــرية يف رشاء ســيارات (BMW) بثقــة 

ــة.  ــدرة التنافســية بأســعار ثابت ــدول ذات الق ــن منتجــي ال م

ــض الرياضــات،  ــع يف بع ــب دور املان ــام اقتصــادي دويل تلع ــة يف نظ ــة كآلي ــة العمل ــض قيم إن خف

ــرية جــًدا لدرجــة  ــا كب ــني املشــاركني فيه ــي تكــون الفــوارق ب ــل، والت كرياضــة الجلــف أو ســباق الخي

ــا وعــدد كبــري مــن الفائزيــن  ــة تســويات إىل عــدد قليــل مــن الفائزيــن دامئً أنهــم ينقســمون دون أي

ــاء  ــرض األقوي ــاركة، يتع ــتعداد للمش ــىل اس ــك ع ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــاء ع ــون الضعف ــى يك ــا. وحت دامئً

ــدد  ــىل ع ــاء ع ــون الضعف ــا الالعب ــل فيه ــي يحص ــف، الت ــة الجول ــة؛ كرياض ــاوئ يف البداي ــض املس لبع

ــا.  ــا إضافًي ة، ورياضــة الفروســية التــي يجــب أن يحمــل فيهــا الفائــز املأمــول وزًن مــن الرضبــات الُحــرَّ

ــة  ــام الرضيب ــه يف نظ ــيشء نفس ــدث ال ــة، يح ــة املحلي ــات االقتصادي ــيايس للمجتمع ــاد الس يف االقتص
ــال.(164) ــة ح ــىل أي ــك ع ــة، أو يجــب أن يحــدث ذل التصاعدي

ــام  ــاء نظ ــي إلغ ــة األورويب يعن ــاد العمل ــة يف اتح ــة العمل ــض قيم ــرة تخفي ــاء فك ــك كان إلغ وبذل

ــل. ــباق الخي ــع يف س ــاء املوان ــة أو إلغ ــة التصاعدي الرضيب

إن النظــام االقتصــادي الــدويل الــذي يقــر آليــة تخفيــض قيمــة العملــة يف غنــى عــن حقــوق 

ــاء  ــدول األعض ــة بال ــاد الخاص ــاة واالقتص ــاط الحي ــة يف أمن ــامت الدولي ــا أو للمنظ ــة م ــل لدول التدخ

ــيق  ــع التنس ــم م ــب ذايت الحك ــاور طي ــود تج ــىل وج ــاعد ع ــه يس ــام أن ــوع، ك ــمح بالتن ــو يس فيه،فه

الحــذر عــىل أطرافــه. فــال يتطلــب أن تكــون الــدول "الرائــدة" يف وضــع يســمح لهــا بإصــالح 

الــدول التابعــة وفًقــا لتجربتهــم، وال يطلــب أن ُيعطــي األواخــُر األوئــَل ترصيًحــا معيًنــا ُمقابــل 

ن هؤالءيوًما ما من اللحاق بهم أو حتى تجاوزهم.  164-  نفس الشيء ينطبق على "السياسة اإلقليمية" التي تُعطي الضعفاء ما تأخذه من األقوياء، ربما يتمكَّ
وعلى عكس تخفيض العملة المحلية، فإن هذه السياسة تحتاج بالتأكيد الموافقة الدائمة من المانحين الذين يطالبون في الُمقابل بالرقابة على استخدام 
منحهم، األمر الذي يغضب الُمتلقين عادًة. وكذلك يمكن، كما عرضنا، أن يُطلب من السياسة اإلقليمية أن تفعل ما ال ضرورة له. وكلما قللت من فعل ذلك، 

كلما فقدت القبول.
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ما يدفعونه. 

ــا وأن  ــع هواه ــامىش م ــام يت ــاتها ك ــأت مؤسس ــرى أنش ــر أن دول أخ ــب خاط ــن طي ــت ع إن قبل

تــرتك عقيــدة القــرن التاســع عــرش الخبيثــة، عــن االنتظــام الــرضوري لــكل األنظمــة املحليــة الحاكمــة 
(165).(253 ,{1944}1957 Polanyi).ــا ــف ظهره ــي، خل ــاد العامل ــواء االقتص ــت ل ــة تح املنضوي

ــة القائــم حينهــا، 1944، يســتطرد  ــة الثاني وبــال شــك واســتنادا عــىل نظــام مــا بعــد الحــرب العاملي

ــًال:  بوالنيــي قائ

اليــوم نــرى حجــر الزاويــة، الــذي يســتند إليــه العــامل الجديــد، بــارًزا مــن بــني أنقــاض العــامل القديــم: 

ــع  ــة مبــا يتناســب م ــاة املحلي ــم الحي ــة يف تنظي ــط بالحري ــات املرتب ــني الحكوم التعــاون االقتصــادي ب

اإلرادة الخاصــة (املرجــع نفســه، 254).

إن نظــام عملــة مــرن، كذلــك الــذي ميكــن أن يظهــر بعــد نهايــة اليــورو، يعــرتف بــأن السياســة أكــرث 

مــن مجــرد تنفيــذ مهنــي إلجــراءات ترشــيدية، كــام يوفــر لهــا يف نظامــه مكاًنــا مركزًيــا، وذلــك احرتامــا 

للهويــات الجامعيــة والعــادات والتقاليــد التــي متثلهــا السياســة. 

إن النظــام االقتصــادي الــدويل الــذي يســمح باســتخدام آليــة تخفيــض قيمــة العملــة دافع عن نفســه، 

باملناســبة كان ذلــك بالكامــل وفًقــا ملفاهيــم هايك،كنظــام أنتجــه الــذكاء الجمعــي الــذي اســتغنى عــن 

ــوق عــىل  ــة تتف ــك األنظم ــل تل ــوة عــىل أن مث ــك بق ــد أرصَّ هاي ــك 1975). لق ــة" (هاي ــاء املعرف "إدع

األنظمــة التــي يتــم تخطيطهــا بشــكل مركــزي. الــذى كان غامًضــا بالنســبة لــه كرجــل اقتصــادي، كان 

الرؤيــة التــي عرضهــا بوالنيــي ضــد آرائــه بــأن العــامل الــذي يخضــع لقيــادة وعدالــة الســوق وينظمــه 

ــذي رآه  ــدايئ ال ــك الوضــع الب ــربه هاي ــذي يعت ــة، وال الســوق بشــكل رأســاميل يتجــاوز الحــدود املحلي

يســري يف اتجــاه صورتــه الحقيقيــة يف نظامــه الفيــدرايل الليــربايل مــن أجــل الســالم العاملــي، ال ميكــن إال 

ح بالقــوة للهيــاكل الخصوصيــة الســابقة  ــب التدمــري املســلَّ أن يكــون عاملــا أنتجــه التخطيــط ألنــه َتَطلَّ

للحيــاة االجتامعيــة املشــرتكة والتضامــن االجتامعــي.

165-  كل االقتباسات الواردة من كتاب The Great Transformationمن ترجمتي أنا، فولفجانج شتريك.
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ــاركة  ــدول املش ــىل ال ــر ع ــة يوف ــة العمل ــض قيم ــة تخفي ــتخدام آلي ــمح باس ــذي يس ــام ال إن النظ

ــوازن. كــام أن التدخــالت  ــة ومدفوعــات الت ــه رضورة إجــراء املفاوضــات حــول اإلصالحــات الهيكلي في

الخارجيــة مــن قبــل الــدول األقــدر عــىل املنافســة يف شــئون الــدول األقــل قــدرة عــىل املنافســة ليســت 

أمــرًا رضورًيــا أيًضــا يف ظــل هــذا النظــام؛ كحــزم املســاعدات التنمويــة التــي تتعــرض دامئًــا لخطــر فهمها 

ــة عــىل  ــة دولي ــل املســتفيدين كرســوم دخــول الســوق، أو كرضائــب حكومي بشــكل خاطــيء مــن قب

"القــدرة التنافســية"، وبالتــايل يرفضهــا مــن كان يجــب أن يحصلــوا عليهــا.

 إن الرصاعــات الدوليــة تحــدث فقــط عندمــا تقــوم دولــة مــا بتخفيــض عملتهــا بشــكل متكــرر وعــىل 

فــرتات قصرية.ومــع ذلــك، فإنهــا ســتخرس رسيًعــا جــًدا خــالل ذلــك عــن طريــق اســتهالك رصيدهــا مــن 

الثقــة أكــرث مــام قــد تربحــه خــالل إعــادة اإلنتــاج الدوريــة لقدرتهــا التصديريــة. ولذلــك فإنــه ليــس 

هنــاك خطــر مــن أن تســتخدم الــدول إمكانيــة تحســني وضعهــا يف الســوق عــن طريــق تخفيــض قيمــة 
عملتهــا بشــكل مبالــغ فيــه.(166)

166-  من هذا المنظور ومن بعض المنظورات األخرى، يمكن تشبيه تخفيض قيمة العملة بأنه إبراء من الديون "السيادية". فكل منهما وسيلة يمكن أن 
تحتمي بها المجتمعات الموجودة في نهاية السلسلة الغذائية الرأسمالية، باستخدام سيادة دولهم، من التوسع الرأسمالي السريع جًدا والواسع االنتشار.
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من أجل بريتون وودز أوروبي

إن االتحــاد النقــدي األورويب كان خطــأً سياســًيا ألنــه، برغــم التبايــن الشــديد يف منطقــة اليــورو، قــىض 

عــىل إمكانيــة تخفيــض العملــة املحليــة، دون أن يقــيض يف الوقــت نفســه معهــا عــىل الــدول القوميــة 
والدميقراطيــة عــىل املســتوى املحــيل.(167)

 وبــدًال مــن تعظيــم الخطــأ مــن خــالل االندفــاع إىل األمــام وإمتــام االتحــاد النقــدي مــن خــالل "اتحــاد 

ســيايس"، وهــو مــا ال ميكــن أن يكــون إال تتويًجــا للدولــة التوحيديــة، فإنــه ميكننــا أن نحــاول، مــا دامــت 

ــا، أن منحــو اليــورو مــن الوجــود مــن خــالل العــودة إىل  األزمــة مازالــت ُتبقــي بــاب الخــروج مفتوًح
نظــام منتظــم مــع ســعر رصف مــرن يف أوروبــا.(168)

ــا كهــذا، يعــرتف بالفــوارق بــني املجتمعــات األوروبيــة بــدًال مــن ُمحاولــة إعــادة تشــكيلها  إن نظاًم

ــادي  ــتويني االقتص ــىل املس ــا ع ــل تطلًب ــيكون أق ــة، س ــة الحديث ــة الليربالي ــىل طريق ــري ع ــكل كب بش

والســيايس مــن االتحــاد النقــدي. إن ذلــك ُيغنــي عــن غطرســة "مقــاس واحــد ُيناســب الجميــع" التــي 

ــع  ــدول املشــاركة م ــر ال ــن صه ــدًال م ــرن ب ــاط م ــاء بارتب ــم االكتف ــام يت ــا مخططــو الوحــدة، ك يتبعه

بعضهــا البعــض. وبذلــك يفقــد الحقــد والكراهيــة املتناميــني بــني شــعوب الــدول األوروبيــة جذورهــام.

 وسياســًيا يتســاوى التحــول املرن للنظام النقــدي األورويب مع إنهاء التحالف بــني الصناعات التصديرية 

لبلــدان الشــامل مــن ناحيــة، خاصــة أملانيــا، واألجهــزة الحكوميــة والطبقــات املتوســطة لبلــدان الجنــوب 

مــن ناحيــة أخــرى، ذلــك التحالــف الــذي يقــوم اآلن باالقتطاع مــن معاشــات وأجور محــدودي الدخل يف 

منطقــة البحــر املتوســط، حتــى تســتمر طبقاتــه الحرضيــة الوســطى يف رشاء الســيارات األملانيــة الفاخرة 

بأســعار ثابتــة وأن يبنــي منتجوهــا حســاباتهم وفًقــا لســعر رصف ثابــت عــىل مــدى بعيــد. هــو تحالــف 

ُيخِضــع فيــه مجــددو الليربالية الحديثــة يف دول الجنوب املدينة مواطنيهم باســتخدام القــوة التي حصلوا 

167-  من ضمن الذين رأوا ذلك مبكًرا بوضوح مذهل وتنبأوا حينها بالنتائج السياسية الكارثية لمشروع اليورو، كان الخبير االقتصادي األمريكي المحافظ، 
.(Feldstein 2011) مارتن فيلدشتاين. وله ُملخٌص مؤثر لوجهات نظره موجودة في

ع فريتس شاربف (Fritz Scharpf) بعض األسباب السياسية واالقتصادية الداعية لهذا التوجه في السياسة األوروبية خالل األعوام الماضية  168- وقد جمَّ
.(Scharpf 2010, 2011a,b ) أكثر من مرة وقد كان ذلك على درجة عالية من الوضوح
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عليهــا مــن "األســواق"واملنظامت الدوليــة لعدالــة قوانــني الســوق الدوليــة، وذلــك مقابــل الدعــم املــايل 

واألخالقــي الــذي توفــره لهــم دول الشــامل.

إن نظــام بريتــون وودز النقــدي الــذي تأثــر بأفــكار جــون مينــارد كينــز ميكــن أن يكــون مثــاًال يحتــذي 

ــكل  ــل بش ــل للتعدي ــت قاب ــعر رصف ثاب ــم س ــام يرُس ــو نظ ــد، وه ــدي أورويب جدي ــام نق ــاد نظ إليج

مــرن. وقــد ســاعد يف وقتــه عــىل دمــج دول مثــل فرنســا وإيطاليــا بنقاباتهــا العامليــة القويــة وأحزابهــا 

االشــرتاكية بشــكل دائــم يف نظــام التجــارة الغــريب الحــر دون إجبارهــا عــىل إجــراء إصالحــات ُتعــرِّض 

متاســكها االجتامعــي وســالمها الداخــيل لخطــر.

ــدول  ــة لل ــة الداخلي ــارب القــرسي لألنظم ــن التق ــه تخــىل ع ــت يف أن ــام كمن ــذا النظ ــة ه إن حكم
ــة.(169) ــدول الضعيف ــة يف ال ــدول القوي ــق لل ــم املطل ــن التحك ــىل ع ــام تخ ــه، ك ــاركة في املش

ــة  ــك السياس ــه وكذل ــاركة في ــدول املش ــيادة ال ــمًيا س ــل رس ــىل األق ــام، ع ــذا النظ ــرتم ه ــك اح وبذل

ــازات األجــور أو  الداخليــة لهــا.(170) إن الــدول التــي كانــت تفقــد قدرتهــا عــىل املنافســة بســبب امتي

السياســة االجتامعيــة الحكوميــة الســخية، كان ميكنهــا أن تقــوم بتســوية ذلــك مــن وقــت آلخــر عــن 

طريــق تخفيــض قيمــة عملتهــا املحليــة عــىل حســاب الــدول املســتقرة التــي تتفــوق عليهــا يف القــدرة 
ــية.(171) التنافس

ــكل  ــة بش ــة العمل ــض قيم ــات تخفي ــدوث عملي ــان ح ــن استحس ــل ال ميك ــام قي ــك ك ــع ذل      وم

متكــرر، ألن ذلــك مــن شــأنه أن يــرض مبصالــح وأمــن الــدول والصناعــات واملؤسســات املصــدرة 

بشــكل كبــري. ولذلــك، فإنــه يجــب أن يتــم إقرارهــا مــن الــدول األخــرى األعضــاء يف االتحــاد، 

169-  أما عن فعل األمريكيين كل ما استطاعوا فعله خارج نظام العملة إلبعاد الحزب االشتراكي اإليطالي عن الحكومة أو تقسيم االتحادات العمالية 
الفرنسية واإليطالية التي يقودها االشتراكيون على سبيل المثال، فإن ذلك أمٌر آخر. فالحكومة األمريكية تسامحت على مدار عقدين إلى ثالثة عقود بعد 
الحرب العالمية مع وجود حكومات اشتراكية ديموقراطية في مجال نفوذها في غرب أوروبا، وال يحدث ذلك مؤخرًا بتأثير من األسلوب الجديد في التعامل.

170-  ليست كل األنظمة االجتماعية تستحق ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن كل نظام اجتماعي ال يستحق ذلك، ال يستحق أن يتم تغييره من الخارج. فقط 
في بعض الحاالت المحدودة جًدا تكون بعض المجتمعات سيئة للغاية لدرجة يتحتم  معهاعلى المجتمعات األخرى أن تقوم بإصالحها، خاصة كما توضح 

على سبيل المثال البعثات األمريكية المتعددة إلصالح الدول، بأن شيئًا كهذا ليس فقط ُمكلًِفا، وإنما أيًضا ال أمل فيه.

171-  وبذلك تمتع الناخبون وأعضاء النقابات العمالية في الدول ذات التقاليد السياسية اليسارية بالقدرة على رفع دخولهم الحقيقية على حساب مشتري 
المنتجات المستوردة ومنتجي هذه المنتجات األجانب، وبالتالي تغيير دفعة توزيع الدخل لصالحهم.
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وبشكل مسبق بوصفها املالذ األخري.

ــا ويف الوقــت نفســه نظامــا يحقــق  كيــف ميكــن أن يبــدو نظــام مــا بالنســبة ألوروبــا نظاًمــا عرصًي

ــا  ــدي األورويب!!إنه ــأن يحــل محــل االتحــاد النق ــه ب ــة، ويف وضــع يســمح ل ــة ومرن أســعار رصف ثابت
مســألة تســتحق مجهــود خــرية رجــال االقتصــاد.(172)

كانــت هنــاك مجموعــة مــن النــامذج القياســية التــي اخُتــِربت يف تجــارب عديــدة، كمــرشوع "الثعبــان 

ــدور  ــة حــال، كانــت الفكــرة ت ــن. عــىل أي ــات القــرن العرشي النقــدي" األورويب يف ســبعينيات ومثانيني

ــة  ــرص التنمي ــة وف ــة املحلي ــة الحكومي ــة لتأمــني الدميقراطي ــني العمــالت الدولي ــرن ب ــاط م حــول ارتب

الدميقراطيــة عــرب الســيادة الوطنيــة، بــدًال مــن عملــة موحــدة للجميــع. خــالل ذلــك، ال يجــب إلغــاء 

اليــورو، بــل ميكــن أن يبقــى كعملــة لالحتياطــي النقــدي إىل جانــب العمــالت املحليــة يف دور العملــة 

االصطناعيــة التــي اقرتحهــا كينــز واســامها بانكــور (Bancor) والتــي مل تقبــل بهــا الواليــات املتحــدة 

يف النهايــة ألنهــا متســكت مبهمتهــا التــي حصلــت عليهــا بســبب عملتهــا، الــدوالر. كان عــىل الخــرباء أن 

يبحثــوا عــن طــرق ميكــن بهــا حاميــة العمــالت املحليــة اُملعــاد طرحهــا مــن الهجــامت اُملحتملــة، األمــر 

الــذي ُيحتمــل أن يتطلب-عــىل أي حــال- عــودة مأمولــة ورضوريــة ألشــكال الرقابــة عــىل حركــة رؤوس 
األمــوال.(173)

كذلــك البــد مــن توضيــح كــم ســيكون الرتاجــع عــن اســتخدام اليــورو كعملــة موحــدة ُمكلفــا. لكــن 

الكثــري مــن الدالئــل تشــري إىل أن التكاليــف املبــارشة قصــرية املــدى والتكاليــف الغــري مبــارشة طويلــة 

ــة إنقــاذ اليــورو املحكــوم عليهــا بالفشــل،  ــان وإســبانيا، الناتجــة عــن محاول املــدى، يف حــاالت كاليون
ســتكون أعــىل بكثــري.(174)

ــدود  ــيم الح ــة ترس ــول يف سياس ــة الدخ ــد مبثاب ــدة ُيع ــة املوح ــة األوروبي ــن العمل ــروج م إن الخ

يف مقابــل مــا يســمى "العوملــة". إن مــن يرفــض العوملــة التــي ُتخضــع العــامل لقانــون الســوق 

.(Scharpf 2012) 172-  كمقدمة، طالع

173-  في األعوام األخيرة لم تحدث تماًما أية هجمات على الكرونة  الدنماركية  أو السويدية أو الجنيه االسترليني أو أي عملة محلية أوروبية أخرى. وهذا 
يتعارض مع الرؤية التي تقول بأنه؛ فقط العمالت "الكبيرة" كاليورو يمكن أن تكون في مأمن من هجمات ُمضاربين من أمثال جورج سوروز.

174-  بالمناسبة، في صيف عام 2012 انكشف سر بأن البنوك والمؤسسات الدولية اتخذت بالفعل منذ فترة طويلة التدابير الالزمة في حالة انتهاء اليورو. 
طالع: "U.S. Companies Brace for an Exit From the Euro by Greece" في جريدة النيويورك تايمز بتاريخ الثالث من سبتمبر أيلول 2012.
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ــك باليــورو الــذي يفعــل الــيشء نفســه  الــذي يفــرض عمليــة التقــارب، ال ميكــن أن يكــون راغًبــا يف التمسُّ

ــا يف أوروبا. متاًم

فاليــورو كان وال يــزال مخلوقــا صنعتــه نشــوة العوملــة يف تســعينيات القــرن العرشيــن التــي كانــت 

قــدرة الدولــة فيهــا عــىل التــرصف ليســت أمــرًا مهمــًال فحســب، بــل غــري رضوري أيًضــا. 

إن الســعي وراء بريتــون وودز أورويب يف ســياق التحــول النيوليــربايل، الــذي أصبــح اليــوم عــىل وشــك 

االكتــامل، يعتــرب هــو نفســه مــا كان ُيَعــد يف ســبعينيات القــرن العرشيــن برنامــج إصــالح ُمدمــر للنظــام: 

رًدا اســرتاتيجيا عــىل األزمــة النظاميــة التــي تشــري إىل النظــام، الــذي تتــوىل حــل أزمتــه، حيــث ُتوِضــح أن 
الدميقراطيــة اُملجتمعيــة ال ميكــن الوصــول إليهــا يف هــذا العــامل بــدون الســيادة الحكوميــة.(175)

175-  إن ادعاء أن التراجع عن استخدام اليورو هو عودة إلى ما يُسمى بنظام الدويالت، هو أسطورة. انظر إلى دول مثل بريطانيا والسويد التي تَُعد 
مجتمعاتها أيًضا، دون استخدام اليورو، ضمن أكثر المجتمعات انفتاًحا على اإلطالق. (إن القول بأن لندن أقل "أوروبيًة" من العاصمة البلغارية صوفيا، لمجرد 
أن بريطانيا ليست عضًوا في اتحاد العملة األوروبية، هو أمر أكثر غرابًة). للحصول على "دعوى لسياسة حماية مستنيرة"انظر (Höpner 2012). انظر أيًضا 

.(Höpner und Schäfer 2012) المالحظات الختامية في
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كسب الوقت

إن مطلــب تفكيــك االتحــاد النقــدي بوصفــه تفكيــك املــرشوع تحديــث تكنوقراطــي ال يراعــي الُبعــد 

ــم  ــعب األورويب القائ ل الش ــكِّ ــعوب،التي ُتَش ــىل الش ــية ع ــة السياس ــرض الوصاي ــذي يف ــي ال االجتامع

حالًيــا، وتقســمه اقتصاديــا، يبــدو كــرِد مقبــول دميقراطًيــا عــىل أزمــة الرشعيــة التــي تواجههــا سياســة 

ــا عــن املطالــب  ــة، التــي تعتــرب نفســها بــال بديــل. فهــو يختلــف جذرًي التســليع والرتشــيد النيوليربالي

ــا  ــة وإمن ــس اُملعاقب ــه لي ــورو؛ فهدف ــة الي ــن منطق ــة م ــدول املدين ــب باســتبعاد ال ــي ُتطال ــة الت املحلي

التحريــر وإعــادة التأهيــل للــدول التــي تواجــه اليــوم خطــر الســقوط األبــدي يف الســبي البابــيل لنظــام 

ــل الدائــم. الســوق املتحــرر سياســًيا، الــذي تأخــذ فيــه هــذه الــدول دور الخــارس واملتوسِّ

ــدم املســاواة وإمنا-عــىل العكــس- حــول إيجــاد  ــن ع ــاع ع ــرة ال تتمحــور حــول الدف ــايل الفك وبالت

طريقــة لتســوية سياســية كطريــق وحيــدة للوصــول إىل اتفــاق بــني الشــعوب األوروبيــة. هــذا االتفــاق 

ــورو،  ــع الي ــاق ســوق م ــه اتف ــن يســتخدمونه بوصف ــك الذي ــن أولئ ــوم م ــد الي ــرض للتهدي ــذي يتع ال

ــدول.  كوســيلة تهذيــب لل

إن اقــرتاح بريتــون وودز األورويب ميكــن أن ُيكمــل، عــىل مســتوى نقــاش ســيايس مفتــوح، مقاومــة 

ــد  ــورو وض ــام الي ــني لنظ ــق للمتعصب ــي اُملطل ــوقي التكنوقراط ــم الس ــد الحك ــة ض ــارع" املأمول "الش

التحــول املؤســيس النهــايئ للدولــة التوحيديــة. مثلــه يف ذلــك مثــل تلــك املقاومــة، ال ميكــن لهــذا االقــرتاح 

يف النهايــة إال أن يســاعد يف كســب الوقــت لبنــاء قــدرة سياســية جديــدة عــىل التعامــل يف إطــار الــرصاع 

ضــد تقــدم املــرشوع النيوليــربايل املناهــض للدميقراطيــة. حينهــا ســتكون هنــاك فرضيــة بــأن الدفــاع عــن 

منظــور تنمــوي دميقراطــي للرأســاملية الحاليــة، مــع كل شــكوك املنظومــة الحكوميــة املحليــة للمجتمــع 

الحديــث، ال ميكــن أن يتمحــور حــول غلبــة  الدولــة القوميــة عــىل أذيــال التمــدد الرأســاميل للســوق.

حتــى  القوميــة  الدولــة  مــن  تبقــى  مــا  إصــالح  حــول  األمــر  يــدور  أن  البــد  وباألحــرى    

إن  الرأســاملية.  للفتوحــات  الرسيــع  م  التقــدُّ إبطــاء  مــن  تتمكــن  حتــى  مؤقــت  بشــكل  اآلن 

م ــدُّ ــة للتق ــة نفعي ــة كنتيج ــدود املحلي ــاوز الح ــة تتج ــل بدميقراطي ــا األم ــي يحدوه ــرتاتيجية، الت االس
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الرأســاميل(176)،متارس ذاتيــة التنظيــم  يف ظــل الظــروف الراهنــة فقــط عــىل أيــدي رجــال علــم اجتــامع 

مــت أزمــة عــام 2008 غيًضــا مــن فيــض مــام تســتطيع فعلــه  رأســاملية الســوق العامليــة؛ ســأمولقد قدَّ

رأســاملية الســوق.

ــة،  ــوق األملاني ــاملية الس ــى رأس ــرب وال حت ــر األك ــة الخط ــد القومي ــارص، مل تع ــا اُملع ــرب أوروب يف غ

وإمنــا رأســاملية الســوق الهايكانيــة. إن عمليــة إمتــام االتحــاد النقــدي رمبــا تختــم نهايــة الدميقراطيــة 

املحليــة يف أوروبــا، وبالتــايل نهايــة املؤسســة الوحيــدة التــي مــا يــزال اســتخدامها للدفــاع ضــد الدولــة 

التوحيديــة ممكًنــا. عندمــا تكــون الفــوارق الكبــرية تاريخًيــا بــني الشــعوب األوروبيــة أكــرب مــن أن يتــم 

دمجهــا مًعــا يف دميقراطيــة مشــرتكة يف املســتقبل املنظــور، فــإن املؤسســات التــي متثــل هــذه الفــوارق، 

ــق املنحــدرة يف اتجــاه  ــح عــىل الطري ــول، رمبــا تســمح باســتخدامها كمكاب ــاين أفضــل الحل ــا ث بوصفه

دولــة الســوق االتحاديــة الخاليــة مــن الدميقراطيــة. وطاملــا أن أفضــل الحلــول غــري موجــود، فــإن ثــاين 

أفضــل الحلــول ســيكون األفضــل.

تكاملي  وانغالق  انفتاح وظيفي قسري  أنها  نفسها على  م  تقدِّ التي   (...) الرأسمالية  "الديناميكية  بيقين شديد عن  يورجن هابرماس  176- هكذا تحدث 
اجتماعي يكون على مستوى أعلى في كل مرة"(Assheuer 2008). ربما كان أمرًا جميًال لو كان بإمكاننا االعتماد على مثل هذه الديناميكية.
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